
LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

ŠIMTAS TRETIEJI METAI

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
19807 CHEROKEE AVENUE CLEVELAND, OHIO 44119
VOL. CIII  2018 DECEMBER – GRUODŽIO 25, NR. 26.

SECOND CLASS USPS 157-580

BRANGŪS TAUTIEČIAI, LAIMINGŲ 2019-ŲJŲ METŲ!

Vilnius ,  gruodžio 20 
d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
susitiko su šalies skautų orga-
nizacijų atstovais ir priėmė jų 
tradiciškai atneštą Betliejaus 
taikos ugnį.

Šių metų Betliejaus ugne-
lė keliauja su šūkiu „Taikos 
ugnis – vienijanti įvairovę”. 
Tarptautinės akcijos tikslas 
– prisidėti prie taikos išsau-
gojimo. Siekiama, kad ugnis 
apkeliautų visą šalį ir įžiebtų 
tikėjimą, viltį, ramybę bei 
taiką žmonių širdyse.

Priimdama ugnelę šalies 
vadovė padėkojo Lietuvos 
skautams, kurių pastango-
mis ramybę ir taiką simboli-
zuojanti liepsnelė keliaus po 
šalies miestus ir miestelius, 
mokyklas, bažnyčias, įvairias 
institucijas, skleis šilumą sene-
lių namuose, vaikų ir jaunimo 
dienos centruose.

Lietuvos skautai ir ateitinin-
kai kasmet perima Betliejaus 
taikos ugnį iš Lenkijos skautų.

Prezidentės spaudos tarnyba

KELIAUJA BETLIEJAUS UGNELĖ – RAMYBĖS IR TAIKOS SIMBOLIS

Vilnius ,  gruodžio 21 
d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
pasirašė Suskystintų gamtinių 
dujų terminalo ir kitų susijusių 
įstatymų pakeitimus, kurie 
didina konkurenciją dujų rin-
koje, mažina vartotojų išlaidas 
terminalo išlaikymui ir sudaro 
sąlygas ilgalaikiam dujų tieki-
mui užtikrinti.

Įstatymo pakeitimai atveria 
galimybę Lietuvai iki 2024 m. 
pabaigos išpirkti suskystintųjų 
gamtinių dujų (SGD) laivą-
saugyklą bei sukurti regioninę 
dujų rinką, kuri efektyviai 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su Lietuvos skautų ir ateitininkų organizacijų atstovais, atnešusiais Betliejaus taikos ugnį. 
                                                                                                                                     Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

Briuselis, gruodžio 13 d. 
Europos Vadovų Taryba (EVT) 
pradėjo diskusijas dėl ES dau-
giamečio 2021–2027 m. biu-
džeto. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
ir kiti ES lyderiai išsakė savo 
šalių pozicijas dėl Europos 
Komisijos pateikto pirminio 
biudžeto pasiūlymo.

Diskusijos prasideda su-
dėtingu laikotarpiu. Londone 
tvyrant politinei įtampai ir ne-
aiškumui dėl „Brexito”, iš-
lieka daugybė nežinomųjų ir 
dėl daugiamečio ES biudžeto. 
Šiuo metu nėra žinoma, kokį 
išstojimo iš ES kelią pasirinks 
Jungtinė Karalystė, o tai gali 
nulemti tiek biudžeto dydį, tiek 
prioritetinių sričių finansavimą.

Derybose dėl naujojo sep-
tynmečio biudžeto Lietuvai 

ES ŠALYS PRISTATĖ POZICIJAS DĖL BIUDŽETO
s v a r b i o s 
trys priori-
tetinės sri-
tys: parama 
iš sanglau-
dos fondų, 
žemės ūkio 
i š m o k o s 
i r  l ė š o s 
Ignal inos 
AE užda-
rymui bei 
s t r a t e g i -
niams ener-

getikos ir transporto projektams.
Lietuvos BVP peržengus 75 

proc. ES vidurkio ribą, Komisija 
siūlo net 24 proc. sumažinti 
mūsų šaliai skirtą ES paramą 
iš sanglaudos fondų. Šalies va-
dovės teigimu, toks drastiškas 
sumažinimas yra nepriimtinas, 
todėl būtina siekti, kad Lietuvai 
būtų taikomas pereinamasis 
laikotarpis ir ES parama būtų 
mažinama laipsniškai.

Lietuva bendromis jėgomis 
su Latvija ir Estija taip pat 
siekia, kad tiesioginės žemės 
ūkio išmokos Baltijos šalių 
ūkininkams sparčiau pasiektų 
ES vidurkį. ES jau dabar ne-
vykdo savo 2013 m. prisiimto 
įsipareigojimo, kad tiesioginės 
išmokos 2020 m. sieks bent 
196 eurus už hektarą. Pagal 
Komisijos pateiktą dabartinį 

pasiūlymą mūsų ūkininkams 
pirmaisiais naujosios finansinės 
perspektyvos metais – 2021-ai-
siais – numatyta mokėti tik 174 
eurų išmoką už hektarą.

Pasak Prezidentės, toks pa-
siūlymas yra nepriimtinas, nes 
pažeidžia 2013 m. ES įsiparei-
gojimą, diskriminuoja Lietuvos 
ir kitų Baltijos šalių žemdirbius 
bei sukuria jiems nevienodas 
konkurencines sąlygas rinkoje.

Šalies vadovė prieš EVT 
susitiko su Briuselyje protes-
tuojančiais žemdirbiais ir teigė 
palaikysianti jų reikalavimus.

Lietuvai taip pat aktua-
lu užsitikrinti tinkamą para-
mą Ignalinos AE uždarymui. 
Dabartiniame pasiūlyme tam 
numatytos lėšos sudaro tik 70 
proc. reikiamos sumos. Kadangi 
tai yra dar 2004 m. ES prisi-
imtas įsipareigojimas, įrašytas 
Lietuvos stojimo sutartyje, jam 
įgyvendinti būtina skirti to-
kią sumą, kuri atitiktų realius 
poreikius. Būtinybę Ignalinos 
AE uždarymui skirti visą rei-
kiamą sumą šiemet savo rezo-
liucijoje akcentavo ir Europos 
Parlamentas.

ES daugiametė 2021–2027 
m. finansinė perspektyva yra 
ketvirtoji, kurioje Lietuva da-
lyvauja kaip lygiateisė ES narė.

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas 
Dačkus

LIETUVOS PREZIDENTĖ  
PASIRAŠĖ ĮSTATYMUS  

DĖL DUJŲ TERMINALO IŠPIRKIMO
išnaudotų terminalo prana-
šumus.

Taip bus sustiprintas ener-
gijos tiekimo saugumas bei su-
mažinta laivo „Independence” 
išlaikymo našta visiems gam-
tinių dujų vartotojams.

SGD terminalas nutraukė 
„Gazprom” monopolį, tie-
kiant gamtines dujas Baltijos 
valstybėms, sudarė sąlygas 
bendradarbiauti su Norvegijos, 
JAV, kitų šalių kompanijomis. 
Diversifikavus dujų tiekimą, 
jos Lietuvoje pigo labiau nei 
kitose Europos valstybėse.

Prezidentės spaudos tarnyba

Ortodoksų patriarchas 
pasveikino gruodžio 16 d. 
nuo Maskvos nepriklausomos 
Ukrainos Bažnyčios įkūri-
mą ir pakvietė jos vadovą į 
Stambulą, kur bus oficialiai 
patvirtintas jo statusas.

Konstantinopolio ekume-
ninis patriarchas Baltramiejus 
I išreiškė „didžiulį džiaugsmą 
ir pasitenkinimą”, nurodoma 
išplatintame pranešime.

Kijeve susirinkęs ortodoksų 

dvasininkų sinodas gruodžio 
16 d.  įkūrė suvienytą Ukrainos 
Ortodoksų Bažnyčią, nebe-
pavaldžią Rusijai. Naujosios 
Bažnyčios vadovu buvo išrink-
tas metropolitas Epifanijus.

Sausio 6-ąją Konstantinopo-
lio ekumeninis patriarchas 
Baltramiejus I suteiks metro-
politui Epifanijui tomosą (re-
liginį dekretą) dėl Ukrainos 
Ortodoksų Bažnyčios autoke-
falijos pripažinimo.           LRT

ORTODOKSŲ PATRIARCHAS 
PASVEIKINO NEPRIKLAUSOMOS 
UKRAINOS BAŽNYČIOS ĮKŪRIMĄ
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos opozicijai priklau-
santys konservatoriai kaltina merą Remigijų Šimašių „padėjus 
į stalčių” specialios darbo grupės parengtą raginimą nukelti 
rašytojo Petro Cvirkos paminklą sostinės centre. Iš savivaldy-
bės politikų, istorikų, kultūros tyrinėtojų sudaryta Atminties 
kultūros darbo grupė tokį sprendimą pasiūlė balandį, įverti-
nusi rašytojo vaidmenį įtvirtinant sovietų okupaciją Lietuvoje 
Antrojo pasaulinio karo metais. P. Cvirka 1940-aisiais Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą įstojo į komunistų partiją, buvo 
marionetinio Liaudies seimo deputatas, o savo kūryba prisi-
dėjo prie sovietinės ideologijos stiprinimo. R. Šimašius teigia 
klausimo dėl skulptūros nesvarstantis, nes „šiuo metu mieste 
yra svarbesnių darbų”.

Gruodžio 17 d. Panevėžio apylinkėse sulaikyta nelegalių 
cigarečių siunta. Tądien Panevėžio policijos ir Lietuvos mui-
tinės pareigūnai Panevėžio aplinkkelyje sulaikė baltarusio 
vairuotą krovininį vilkiką, vežusį net 1 329 dėžes (664 tūkst. 
pakelių) cigarečių, kurių vertė – daugiau nei 2 mln. eurų.

Klaipėdos apygardos teismas dar trims mėnesiams pratę-
sė suėmimą šnipinėjimu kaltinamam Lietuvos piliečiui R. Š. 
Gruodį Klaipėdos apygardos teismo nutartimi kaltinamajam R. 
Š. suėmimas pratęstas iki kitų metų kovo 14 dienos. Teismas 
priėmė sprendimą bylą nagrinėti uždaruose posėdžiuose, nes 
viešas bylos nagrinėjimas prieštarautų valstybės paslapties 
saugojimo interesams. Bylos nagrinėjimas prasidės sausio 
8 dieną. Įtariama, kad vykdydamas Rusijos žvalgybos orga-
nizacijos užduotis R. Š. rinko informaciją apie suskystintų 
gamtinių dujų (SGD) terminalą, bendrovę „Klaipėdos nafta”, 
šių objektų infrastruktūrą, rezervuarus, apsaugos sistemas ir 
jų pasikeitimus. Lietuvos įstatymai už šnipinėjimą numato 
laisvės atėmimą nuo trejų iki penkiolikos metų.

Teisėsauga paskelbė atliekanti naują tyrimą dėl galimo 
šnipinėjimo Rusijai, įtarimai pateikti neįvardijamam „visam 
tinklui asmenų”, tarp jų – ir buvęs parlamentaras Algirdas 
Paleckis. Jis nuo spalio laikomas suimtas. Šnipinėjimo byloje 
įtarimai pareikšti mažiausiai 6 Algirdo Paleckio bendražy-
giams. Vienas jų – A. Paleckio įkurto „Socialistinio liaudies 
fronto” vadas, minimas ir „MG Baltic” byloje. Sulaikytas ir 
pirmosios premjerės Kazimieros Prunskienės sūnus Vidas.

Lietuva baigia kelerius metus trukusias derybas dėl spar-
tesnio nelegaliai į šalį atvykusių vietnamiečių deportavimo. 
Pasak pareigūnų, Lietuva sugebėjo deportuoti vietnamiečius ir 
iki šiol, tačiau procesas buvo kur kas sudėtingesnis. Su nelega-
lių migrantų iš Vietnamo problema Lietuva susidūrė visais savo 
nepriklausomybės metais, tačiau pastaruoju metu jų srautas į 
šalį buvo nepastovus. Pasieniečių duomenimis, 2015 metais iš 
Lietuvos buvo deportuoti 374 vietnamiečiai, užpernai išsiųsti 
210 asmenų, 2017 metais – 85 žmonės, o šiais metais – 122 
nelegalūs migrantai. Lietuva susiduria su asmens tapatybės 
nustatymo bei grįžimo dokumentų išdavimo problemomis, o 
tai ilgina vietnamiečių deportavimo laiką. Nelegalūs migrantai 
iš Vietnamo per Lietuvą į Vakarų Europą vyksta iš Baltarusijos 
arba Latvijos, o ten jie patenka iš Rusijos.

Seimas, spaudžiamas Europos Komisijos, įpareigojo nuo-
savuose namuose gyvenančius žmones prisijungti prie van-
dentiekio ir nuotekų tinklų. Jeigu gyventojai nuspręs ignoruoti 
įsipareigojimą, sulauks baudų. Vandentvarkos įmonės aiškina, 
kad dėl ligšiolinių valdžios pažadų mokėti kompensacijas 
gyventojai delsė patys jungtis prie tinklų, nors jiems išleista 
milijoninė Europos Sąjungos parama. Briuselis jau grasino 
imtis sankcijų.

Europos Komisija grūmoja pirštu – Lietuva iki šiol ne-
sugeba užtikrinti kokybiško vandens ir nuotekų tvarkymo. 
Lietuva turi pasiekti, kad 98 proc. gyventojų būtų prisijungę 
prie vandentiekio ir nuotekų sistemų. Tačiau kol kas tą yra 
padarę maždaug 75 proc. Seimas įpareigojo žmones jungtis 
prie nuotekų tvarkymo sistemų.

Vilniaus universiteto ligoninės (VUL) Santaros klinikose 
atlikta 100-oji inksto transplantacija vaikui. Artėjant didžio-
sioms šventėms sužibo nauja viltis gyventi visavertį gyvenimą 
mažai mergaitei, teigiama VUL Santaros klinikų pranešime. 
Pasak VUL Santaros klinikų Urologijos centro vadovo doc. 
Arūno Želvio, pirmoji transplantacija Lietuvoje vaikui atlikta 
1974 metais Vilniuje tuomečio sveikatos apsaugos ministro 
Vytauto Kleizos. Tie metai laikomi persodinimų iš gyvo donoro 
pradžia bei inksto persodinimo pradžia vaikams. Ir nors vėliau 
transplantacijos buvo atliekamos visą laiką, tačiau buvo daug 
problemų atliekant dializes, prižiūrint tokio amžiaus pacientus, 
buvo techniškai sudėtinga atlikti operacijas mažiems vaikams.

Jungtinių Valstijų prezi-
dentas Donaldas Trampas 
gruodžio 23 d. pareiškė aptaręs 
„lėtą ir smarkiai koordinuo-
jamą JAV karių išvedimą” iš 
Sirijos su Turkijos prezidentu 
Recepu Tayyipu Erdoganu.

D. Trampas tviteryje pa-
rašė su Turkijos prezidentu 
kalbėjęs „ilgai ir produkty-

JAV IR TURKIJOS PREZIDENTAI  
TARĖSI APIE KARIŲ IŠVEDIMĄ IŠ SIRIJOS

viai”, o pokalbio metu taip 
pat aptaręs grupuotę „Islamo 
valstybė” ir augančią tarpu-
savio prekybą.

Baltųjų rūmų šeimininkas 
nustebino sąjungininkus pa-
reiškęs, kad iš Sirijos atitrauks 
2 tūkst. karių. Vis dėlto Turkija 
tokį sprendimą gyrė.

Amerikiečių pasitraukimas 

leis Turkijos kariams imtis 
veiksmų prieš kurdų kovotojus 
Sirijoje. JAV šiuo metu kurdus 
remia, tačiau Ankara juos va-
dina teroristais.

Kai kurie JAV politikai iš 
demokratų ir respublikonų 
partijų atmeta D. Trampo tei-
ginį, kad „Islamo valstybė” iš 
tikrųjų yra įveikta.          LRT

Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump) su Turkijos prezidentu Recepu 
Tayyipu Erdoganu (kairėje).                                                                                                            AFP

Baltųjų rūmų Vadybos ir 
biudžeto biuro direktorius 
Mickas Mulvaney gruodžio 
23 d. pareiškė, kad dalinis 

JAV VYRIAUSYBĖS UŽDARYMAS  
GALI UŽSITĘSTI IKI KITŲ METŲ

JAV vyriausybės uždarymas 
gali užsitęsti iki sausio pra-
džios, kai susirinks naujasis 
Kongresas. 

„Labai gali būti, kad šis 
uždarymas tęsis po (gruodžio) 
28-osios ir kad šį klausimą 
spręs naujasis Kongresas,” – 
televizijai „Fox News” sakė 
M. Mulvaney.

Jis kalbėjo apie aklavietę, 
susidariusią Kongresui neradus 
sprendinio dėl prezidento D. 
Trampo (D. Trump) reikalavimo 
skirti lėšų sienos statybai pasie-
nyje su Meksika.

Šis uždarymas – jau tre-
čias šiais metais, nors D. 
Trampo Respublikonų par-
tija vis dar kontroliuoja tiek 
Atstovų Rūmus, tiek Senatą. 
Demokratai perims Atstovų 
Rūmų kontrolę sausio 3 d. LRT

Reuters

Iš savo pareigų atsista-
tydino JAV pasiuntinys ko-
vos su džihadistų judėjimu 
„Islamo valstybė” (IS) rei-
kalams Brettas McGurkas 
(Brett McGurk), gruodžio 22 
d. pranešė vienas Valstybės 
departamento pareigūnas.

JAV eksprezidento Baracko 
Obamos paskirto B. McGurko 
atsistatydinimas įsigalios 
gruodžio 31-ąją. Apie šį spren-
dimą pasiuntinys paskelbė 
po to, kai JAV prezidentas 
Donaldas Trampas (Donald 
Trump) įsakė išvesti iš Sirijos 
amerikiečių karius, o gynybos 
sekretorius Jimas N. Mattisas 
(James N. Mattis) pareiškė at-
sistatydinantis dėl nesutarimų 
su valstybės vadovu.

Neseniai specialusis JAV 
pasiuntinys kovos su IS rei-
kalams sakė, kad „niekas 

ATSISTATYDINO JAV PASIUNTINYS KOVOS  
SU IS REIKALAMS

neskelbia, jog misija (kovoje 
su IS) yra baigta”. Tuo metu 
D. Trampas paskelbė pergalę 
prieš IS Sirijoje ir nurodė, kad 
planuoja išvesti iš šalies visą 
JAV kontingentą.

D. Trampas, dėl laikino 
vyriausybės uždarymo turėjęs 
atidėti savo kalėdinę kelionę 
į Floridą, gruodžio 22 d. dar 
kartą pakartojo, kad „ISIS (IS) 
didžiąja dalimi yra įveikta”.

„Kai tapau prezidentu, ISIS 
siautėjo, – socialiniame tinkle 
„Twitter” parašė prezidentas. – 
Dabar ISIS yra didžiąja dalimi 
įveikta, ir kitos vietinės šalys, 
įskaitant Turkiją, turėtų len-
gvai pasirūpinti tuo, kas liko. 
Mes vykstame namo!”

P r a n e š a m a ,  k a d  B . 
McGurkas savo atsistatydini-
mo laiške pareiškė, jog iš tiesų 
IS kovotojai dar neįveikti, o 

anksčiau laiko išvedus JAV 
karius iš Sirijos, gali susida-
ryti palankios sąlygos džiha-
distams vėl perimti regiono 
kontrolę.

45 metų specialusis pasiun-
tinys turėjo dirbti iki vasario, 
tačiau, kaip skelbiama, pajuto, 
kad po D. Trampo pareiškimo 
apie karių išvedimą iš Sirijos 
eiti savo pareigų jis nebegali.

Išvedus amerikiečių karius 
iš Sirijos, tūkstančiams kurdų 
kovotojų, kuriuos Pentagonas 
daugybę metų treniravo ir 
tiekė ginklus kovai su IS, 
kils grėsmė būti užpultiems 
Turkijos.

„Būtų neatsakinga mums 
tiesiog pasakyti: „Na, fiziškai 
kalifatas sutriuškintas, taigi, 
dabar galime iš čia išeiti”, – 
anksčiau šį mėnesį žurnalis-
tams sakė B. McGurkas. LRT
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PASAKA APIE... PASAKĄ SU NEAIŠKIA PABAIGA

traukdami akių, kol nebeatskyrė aktoriaus nuo Karabaso, o realybės nuo filmo. 
Per paskutinius rinkimus apsimuilinę žmogeliai ėmė ir išrinko filmo herojų... 
(tfiu, susimaišiau bepasakodamas) tiksliau – Karabasą į valdžią. Atrodytų, kas 
čia tokio, ne pirmas kartas valstybės piliečiai valdžią atiduoda į savanaudžių 
rankas? O stebino štai kas – Šatrijos įkurta partija nebuvo populiari, ją nuolat 
nurungdavo kitas talkininkų klano atstovas, vardu AMB, per priešpaskutinius 
rinkimus ji net nepateko į seimą, o čia staiga nei iš šio, nei iš to – „iš laivo 
tiesiai į puotą”. Negi taip stipriai muilas akis žmogeliams išgraužė?

Bet šįkart ir valstybės situacija buvo ne kasdieniška – per kelis ateinančius 
metus turėjo įvykti visi jai svarbūs rinkimai, po kurių pasikeičia visa šalies 
valdžia: prezidentas, seimas, vyriausybė, savivaldybių valdžia ir net valstybės 
atstovai Europos Šeimos parlamente. Tai štai prieš tokius svarbius valstybei metus 
Karabasas gauna į rankas kone absoliučią valdžią ir netrunka ja pasinaudoti – jis 
sėkmingai užčiaupia burnas žurnalistams, susidomėjusiems jo stebuklinga sėkme 
prekybos santykiuose su raudonuoju slibinu, remia prie sienos visus padoriuosius, 
baksnojančius į jo keistus darbus energetikos srityse, kurie pablogino valstybės 
situaciją ir pagerino raudonojo slibino pozicijas, taip pat į nešvarų trąšų biznį, 
varantį į bankrotą vieną didžiausių valstybės įmonių (negana to, jis ir toliau tęsia 
tuos darbus!). Lyg to būtų maža, Karabasas (tiksliau – jo patikėtiniai) pradeda 
nuteikinėti visuomenę prieš stambųjį verslą, užsienio bankus (jiems priešpasta-
tomi neva vietiniai bankai, kuriuos į bankrotą nuvarę bankininkai skubiai išnešė 
kudašių ir saugiai pasislėpė raudonojo slibino šalyje), o kad pati visuomenė nebūtų 
vieninga, joje pradedamos priešinimo kampanijos prieš gydytojus, mokytojus, 
žurnalistus, tikinčiuosius, nekalbant jau apie nepritariančios Karabasui partijos 
žmones. Pasirūpino Karabasas ir būsimais rinkimais – į rinkimus organizuojančios 
ir prižiūrinčios komisijos vadovo kėdę jis įtaiso sau ištikimą mergelę Laurą. O 
rinkimai visai ne už kalnų... Ir raudonasis slibinas visai čia pat lekuoja į pakaušį 
kiekvienam iš mūsų.

Tuo pat metu pasaulyje dedasi keisti dalykai – po raudonojo slibino nuosmūkio 
ramybės būsenoje įmigusios pasaulio šalys pradėjo budintis, kai ėmė aiškėti, jog kol 
jos miegojo, atsigaunantis raudonasis slibinas jų namuose ieškojo sau talkininkų, 
rezgė sumaištį keliančius įvykius, nuodijo priešus ir netgi bandė prastumti į valdžią 
sau palankius žmones! Daugybė tų šalių pasipiktino raudonojo slibino įžūlumu ir 
nusprendė visų pirma apriboti raudonojam slibinui tiekiamų pašarų prekybą, bet 
atsirado ir tokių, kurios viešai piktinosi, pritarė pašaro uždraudimui, tačiau paty-
liukais rezgė raudonajam slibinui naudingus sandorius – matyt, raudonasis slibinas 
ilgai juos jaukinosi!

Kaip manote, ką tuo metu veikė mūsų herojus Karabasas? Teisingai – laukė 
savo valandos. Ir tebelaukia.

Dar neužmigote, pasakos beklausydami? Na, tiek to, baigiu jos taip ir nepradėjęs! 
Kaip sakoma, pačiame įdomume. Gal kitąmet pamatysime, kad pasakos dažniau 
turi visgi laimingą pabaigą.

Kęstutis Šilkūnas

Kalėdos yra stebuklų metas – tai mums žinoma nuo vaikystės. Kalėdų Senelio 
paslaptis, tykojant jo prie eglutės vėlų vakarą ir nejučiom užmiegant (tėvai sakė, 
kad „buvo užsukęs Kalėdų Senelis, bet jūs miegojote, gaila buvo žadinti”), močiutės 
patikinimas, kad vidurnaktyje prabyla gyvuliai (kas čia nepabijos eiti tamsią naktį į 
nuošalų tvartą žiūrėti?), dovanėlių džiaugsmas... Tikra kalėdinė gyvenimo pasaka!

Kaip žinia, pasakos yra svajonių pasaulio atspindys, įkūnijantis gerų ir blogų 
poelgių stereotipus, suteikiantis džiugesio ir vilties triumfuojant gėriui ir liūdi-
nantis, kai gėriui nepavyksta įveikti blogio... Pasakos tuo ir žavios, kad įtraukia į 
savo idealistinių charakterių pasaulį ir pakylėja mus virš kasdienybės rūpesčių ir 
monotonijos. Tačiau ne visada norėtųsi, kad pasakos virstų tikrove – nors absoliuti 
daugybė pasakų baigiasi laimingai, visgi yra ir blogos baigties pasakų.

Taigi papasakosiu jums vieną pasaką, kurią pasakojant nugirdau vieną žinomą 
žurnalistą. Kaip visuomet būna, kiekvienas pasakorius ima ir prideda kai ką nuo 
savęs, kai ką pamiršta paminėti, kai ką pervadina. Vienu žodžiu – klausykitės!

Gyvavo viena demokratiška valstybė, priklausanti Europos Šeimai. Nebuvo 
ji senbuvė toje Europos tautų šeimynoje – dar nė dviejų dešimtmečių neviršijo 
jos narystė, o ir prieš tapdama šios šeimos nare ji patyrė penkiasdešimt metų 
trukusią raudonojo slibino vergovę, iš kurios tik per stebuklą pavyko išsivaduoti. 
Išsilaisvinusi ir priimta į Europos Šeimą valstybė gyveno gerai – žmonės valgė 
ne tai ką turėjo (kaip buvo prieš kelis dešimtmečius), bet ką norėjo, šeimos 
turėjo ne po vieną automobilį (kai kurioms net trijų nepakako), statėsi naujus 
būstus, žodžiu, gerovės užteko. O jei kam trūko, tas galėjo išvažiuoti į svečią 
šalį ir ten užsidirbti. Taip pat kas norėjo, tas galėjo dalyvauti politiniame šalies 
gyvenime – priklausyti kokioms tik nori partijoms, eiti į rinkimus (būti ne tik 
rinkėjais, bet ir kandidatais), drąsiai reikšti nepritarimą pačių išsirinktos val-
džios prastiems sprendimams, siūlyti savo idėjas ir t. t. Atrodytų, gyvenimas 
tekėjo ramia, tolygia vaga. Tačiau būta ir keistų dalykų. Vos atgavusi laisvę iš 
raudonojo slibino vergovės, valstybė susidūrė su nuostabą keliančiu jos piliečių 
pasirinkimu – per pirmuosius rinkimus dauguma piliečių valdžią atidavė tiems, 
kas savanaudiškai talkininkavo... raudonajam slibinui! Aišku, savanaudžiai ne-
praleido progos pasinaudoti galimybėmis prisigrobti kažkada buvusio „bendro” 
turto (ir vėliau, vos tik atsidurdavo valdžioje, jie grobė kas tik blogai padėta). 
Laimė, buvo ir tokių, kurie nepritarė tokiam sprendimui, ir porą kartų jiems netgi 
pavyko išrinkti į valdžią valstybės nepriklausomybe ir gerove besirūpinančius 
žmones. Taigi, šita priešprieša lydėjo valstybės gyvenimą iki šių dienų. Na, o 
atėjus „šioms dienoms”, ėmė ryškėti viena politinė partija, priklausiusi tiems 
raudonojo slibino talkininkų klanui. Tą partiją įkūrė ir, retsykiais pakeisdama 
pavadinimą, ilgai valdė viena politikė, vardu Šatrija. Tik tas vardas nebuvo jos 
tikrasis – ją taip pavadino raudonojo slibino slaptoji policija, su kuria būsimoji 
politikė bendradarbiavo. Laikui bėgant, Šatriją apleido jėgos ir ji savo partijos 
vairą perdavė patikimam pagalbininkui – jaunuoliui, vardu Karabasas (matyt, 
pagal tradiciją tai irgi nebuvo tikrasis jo vardas). Jaunuolis nebuvo iš kelmo 
spirtas – kažkokiu nežinomu būdu jis sugebėjo iš raudonojo slibino šalies 
gauti leidimą vežti trąšas ir susikrovė milijonus prekiaudamas jomis. Tikrai ne 
iš kelmo spirtas – kitiems, turėjusiems prekybos reikalų su raudonojo slibino 
šalimi, geruoju nesibaigdavo. Verta priminti,  kad ir raudonasis slibinas atau-
gino apkapotas galvas ir, apgailestaudamas dėl prarastos grėsmingos galybės, 
pradėjo kandžioti kaimynus. Žinoma, pasislėpusių už Europos Šeimos sienų 
jis nedrįso liesti, bet palikti ramybėje neketino – anot jo kriminalinių smegenų, 
tai buvo jo grobis, kurį jis anksčiau ar vėliau privalo susigrąžinti. (Tai štai su 
šiuo atsigavusiu slibinu Karabasas rado bendrą kalbą.)

Nors ne vieną artoją Karabasas apsuko aplink pirštą ir nuvarė nuo žemės, 
jo populiarumas tarp paprastų žmogelių augo – tam labai pasitarnavo serijinė 
muilo opera „Muiliai”, rodoma per televiziją. Žmogeliai žiūrėjo žiūrėjo, neati-

Dienraščio „New York 
Times” apžvalgininkas Thomas 
L. Friedmanas savo Paryžiuje 
sukurtame komentare, klausian-
čiame „Artėja Europos galas?”, 
rašo: „Nuo pat Antrojo pasau-
linio karo pabaigos liberaliąją 
pasaulio santvarką, laidavusią 
daugiau laisvės ir gerovės nei 
bet kokia kita sistema per visą 
žmonijos istoriją, palaikė du 
ramsčiai – Jungtinės Amerikos 
Valstijos ir Jungtinės Europos 
Tautos, dabar besivadinančios 
Europos Sąjunga.”

Abu šiuos laisvų rinkų, lais-
vų žmonių ir laisvų idėjų centrus 
šiandien purto iš kaimo ir už-
miesčių kilę bruzdėjimai.

Juose dalyvauja daugiau-
sia baltaodžiai darbininkai 
ir nesaugiai besijaučiančios 
vidurinės klasės atstovai, ne-

patyrę nau-
dos iš glo-
balizacijos, 
imigracijos ir 
technologi-
jos prover-
žių, praturti-
nusių tokius 
miestus kaip 
L o n d o n a s , 
Paryžius ir 
San Francis-

AR EUROPAI GRESIA PABAIGA?
kas su jų kultūriškai margais 
gyventojais.  

Tik ką – rašo T. L. Friedma-
nas, – mačiau šokiruojan-
čius vaizdus, kaip prieš pat 
Kalėdas lentomis užkalamos 
Paryžiaus parduotuvės tam, kad 
jų neišplėštų, nesuniokotų palei 
Eliziejaus laukus siaučiantys 
geltonomis liemenėmis apsivil-
kę protestuotojai.

Porą dienų anksčiau man 
Romoje pasakė, kad Italija, vie-
na iš Europos Sąjungos steigėjų, 
valdoma naujos, keistos, iš kraš-
tutinės kairės ir kraštutinės de-
šinės jėgų sulipdytos koalicijos, 
gali sumanyti Italiją ištraukti ne 
tik iš bendrosios valiutos, bet ir 
iš  narystės Europos Sąjungoje.

Matant Britaniją ištiktą pa-
ralyžiaus ir neapsisprendžiančią 
kuriuo būdu atlikti ekonominę 
savižudybę pasitraukiant iš 
Europos Sąjungos  ir dargi ma-
tant kaip Amerikos prezidentas 
Donaldas Trumpas džiūgauda-
mas sveikina Europos Sąjungos 
irimą užuot palinkėjęs jai geros 
kloties, man darosi akivaizdu, 
kad esame pasiekę kritišką is-
torijos tašką.

Esminis iššūkis tiek Jung-
tinėms Amerikos Valstijoms, 
tiek Europos Sąjungai yra tas 

pats: technologijos ir globali-
zacijos procesų pagreitėjimai 
atnešė daug daugiau imigrantų 
į daug atokesnes jų visuome-
nių pakampes – štai Paryžiaus 
priemiesčių daugiabučiuose 
šiuo metu vyrauja imigrantai 
– bet tuo pačiu metu radikaliai 
pasikeitė ilgai užsikonservavę 
visuomenės papročiai.

Pvz., teko priimti homosek-
sualias santuokas, pripažinti lytį 
keičiančiųjų teises, suprasti, kad 
iš vidutinio darbo nebegalima 
tikėtis vidutinio atlygio, lei-
džiančio išlaikyti vidutinio lygio 
gyvenimo stilių

Vidurinės klasės, skatinusios 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
ir Europos Sąjungos augimą 
XX-ajame amžiuje, rėmėsi tuo, 
ką galima pavadinti „aukšto 
atlyginimo ir vidutinių įgūdžių” 
darbais. Tačiau robotika, dirbti-
nis protas, išteklių perkėlimas, 
užsakomosios paslaugos, im-
portas iš Kinijos nušlavė nuo 
Žemės paviršiaus didelę dalį 
vidutinių įgūdžių ir tarnautojų 
bei darbininkų rutininių darbų.

Dabar apsčiai yra aukšto 
atlyginimo ir didelių įgūdžių 
bei žemo atlyginimo ir mažų 
įgūdžių darbų. Bet aukšto 
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atlyginimo ir vidutinių įgū-
džių darbai sparčiai nyksta, 
palikdami daugybę žmonių 
su stagnuojančiomis paja-
momis ir degančiu apmaudu, 
nukreiptu prieš iš aukšto į 
juos žiūrinčius globalizuotus 
vikrius miestiečius, įgijusius 
tuos nerutininius įgūdžius, 
kurių šiandien reikia gerai 
apmokamiems darbams gauti.

Kai vienu ir tuo pačiu metu 
keli iššūkį visiems šiems žmo-
nes palaikantiems dalykams 
– savų namų pojūčiui, darbo 
vietos saugumui, asmens ir 
šeimos klestėjimo perspek-
tyvai, įprastinėms socialinio 
gyvenimo normoms ir po to 
visa tai dar pagarsini sociali-
niuose tinkluose – tai sulauki 
tikrai gaivališkos reakcijos, 
kaip tą patyrė prezidentas 
Emmanuelis Macronas skersai 
išilgai Prancūzijos.

Neseniai Londono kairiųjų 
dienraštis „Guardian” paskel-
bė kai kurių tų geltonaliemenių 
protestuotojų pasisakymus 
apie E. Macroną ir kodėl jie 
protestuoja.

Štai 55-erių metų Florensė, 
dirbanti krovinių bendrovėje už 
Paryžiaus, sakė: „kai Macronas 
pasirodo televizijoje, mums kyla 
įspūdis, kad jam nejauku būti su 
normaliais žmonėmis, kad jis 
mums jaučia kažkokią panieką”. 

O 66-erių metų dailidė 
Bruno iš Liono, reaguodamas 
į Macrono siūlymą kelti mo-
kesčius dyzelinui tam, kad būtų 
kovojama su klimato kaita, 
sakė, jog tai užkraus sunkią 
naštą nepasiturintiems kaimo 
žmonėms.

„Aš turiu mažą dizelinį 
furgoniuką, bet neturiu pinigų 
nusipirkti mažiau atmosferą 
teršiančio, ypač dėl to, kad tuoj 
išeisiu į pensiją.  Mums atrodo, 

jog gyvenančius kaime visai 
pamiršo”.

Ir štai 62-ų metų kaimo mo-
kytoja Marie, kuri teigė nesanti 
„nei dešinioji, nei kairioji”, o 
tik už savo „vaikus ir anūkus 
ir visus tuos, kurie pasiekę 15-
tą mėnesio dieną verkia, nes 
priversti lįsti į skolas.

E. Macronas yra mūsų 
Liudvikas Šešioliktasis, ir mes 
žinome, kas jam atsitiko: jam 
galvą nukirto giljotina”. 

„Reikės nepaprastos lyde-
rystės iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Britanijos ir Europos 
Sąjungos pusių, kad būtų rasta 
ir įgyvendinta strategija šioms 
nuoskaudoms pašalinti”, - rašo 
Friedmanas ir tęsia:

„Reikia kažkaip subalan-
suoti ekonomikos augimo 
ir perskirstymo būtinybę su 
būtinybe pasirūpinti silpnes-
niaisiais, tačiau neapkraunant 
būsimųjų kartų, su būtinybe iš-
laikyti laisvai tekančias sienas 
tam, kad pritrauktume naujų 
talentų ir idėjų, ir su būtinybe 
neleisti žmonėms pasijusti 
svetimais savo pačių namuose.

Tačiau šiuo metu tokios 
lyderystės ir strategijos ne-
matyti”, - teigia Friedmanas ir 
priduria:

„Bet dabar suprantu, ko-
dėl labai nedidelė Jungtinės 
Karalystės piliečių dauguma 
balsavo už „Brexitą” – tokį, 
kokį jiems įsiūlė.

O jiems buvo pasakyta, kad 
jie galės sustabdyti visa, kas 
jiems nepatinka – pirmiausia 
2,2 milijono darbininkų iš kitų 
Europos Sąjungos šalių antplū-
dį – ir vis tiek pasilaikyti visa, 
kas jiems patinka – svarbiau-
sia, Britanijos laisvą prieigą 
prie Europos Sąjungos rinkos 
– bet kartu ir nieko neatiduoti.

Deja, visa tai – melas”, – 
rašo Thomas Friedmanas „New 
York Times” iš Paryžiaus.

 Mykolas Drunga, LRT

(Atkelta iš 3 psl.)
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mas dėmesys ES išorės sienų 
apsaugai.

Premjeras S.Skvernelis 
akcentavo, kad Projektas 
„Rail Baltica” yra prioritetinis 
Lietuvai. Bendras ambicingas 
tikslas – sujungti mūsų regiono 
geležinkelių infrastruktūrą su 
kontinentine Europa. „Rail 
Balticą” čia matoma kaip jung-
tis tarp Varšuvos ir Helsinkio, 
kuri sujungs visas Baltijos 
šalių sostines.

Taip pat aptartas laiko kai-

LIETUVA TĘS AKTYVŲ BALTIJOS ŠALIŲ DIALOGĄ IR ATEITYJE
Vilniuje  gruodžio 17 

d. įvyko Baltijos Ministrų 
Tarybos baigiamasis šių metų 
susitikimas, kuriame Lietuvos 
premjeras Saulius Skvernelis, 
Latvijos premjeras Māris 
Kučinskis ir Estijos premje-
ras Jüris  Ratas aptarė tolesnes 
bendradarbiavimo perspek-
tyvas.  

„Labai vertinu aktyvų 
mūsų šalių dialogą ir bendras 
pozicijas. Ypač norėčiau iš-
skirti pasiektą susitarimą dėl 
Baltijos valstybių sinchroni-
zacijos su Europos kontinen-
tiniais tinklais.  Šiandienos 
susitikime aptarėme Baltijos 
šalių bendradarbiavimą gy-
nybos srityje, džiugu, kad 
visi vykdome pasižadėjimą 
skirti 2 proc. BVP gynybai. 
Saugumo klausimai mums ir 
toliau išlieka prioritetiniai”,- 
sakė premjeras S.Skvernelis. 

Susitikimo metu taip pat 
išsakyti ketinimai aktyviau 
bendradarbiauti krizių val-
dymo srityje, nes šiandien 
nė viena Europos šalis nėra 
apsaugota nuo kibernetinių ar 
informacinių grėsmių. Sutarta 
papildomą dėmesį skirti regi-
ono oro gynybos sprendimų 
įgyvendinimui.

P a s a k  S . S k v e r n e l i o , 
Baltijos šalys – Europos 
Sąjungos sėkmės pavyzdys. 
Tai pasiekta tiek ES finansinės 
paramos priemonėmis, tiek 
vykdant atitinkamas reformas. 
Naujosios ES daugiametės 
finansinės programos kon-
tekste Lietuva sieks pilnos 
konvergencijos visose srityse. 
Pagrindiniai valstybės inte-
resai: Sanglaudos politika, 
kaimo plėtra ir tiesioginės 
išmokos, Ignalinos AE užda-
rymo finansavimas ir tinka-

Baltijos šalių premjerai.                                                                                                                     LRV

taliojimo klausimas, Lietuva, 
atsižvelgdama į savo gyven-
tojų nuomonę dėl laiko su-
kiojimo atsisakymo, aktyviai 
veikė šiuo klausimu ES lygiu. 
Tikimasi, kad sprendimai ES 
lygiu bus priimti ir 2021 m. 
bus atsisakyta laiko kaitalio-
jimo. Su Latvijos ir Estijos 
premjerais sutarta ateityje 
koordinuoti bendrus veiksmus 
dėl laiko zonos ir siekti bendro 
sprendimo.

Ministras Pirmininkas 

S.Skvernelis dar kartą pa-
dėkojo  Baltijos valstybių 
kolegoms bei delegacijoms 
už bendradarbiavimą ir palin-
kėjo Latvijai sėkmės kitais me-
tais pirmininkaujant Baltijos 
Ministrų Tarybai.

Po susitikimo pasirašytas 
Baltijos Ministrų Tarybos 
Ministrų Pirmininkų Tarybos 
Bendras pareiškimas, kuris 
atspindi bendras pozicijas 
visais trišalės darbotvarkės 
klausimais.                     LRV

2018 m. Lietuvos valsty-
binę vėliavą, plevėsuojančią 
Gedimino pilies bokšte, bus 
patikėta saugoti Joniškio ra-
jono Skaistgirio gimnazijai. 
Vėliava gimnazijai bus per-
duota 2019 m. sausio 1 d., 
Vilniuje, Katedros aikštėje, 
kur vyks iškilminga senos 
vėliavos nuleidimo ir naujos 
pakėlimo Gedimino pilies 
bokšte ceremonija. Tą dieną 
minėsime Lietuvos valstybinės 
vėliavos sukaktį - lygiai prieš 
100 metų, 1919 m. sausio 1 d., 
Lietuvos trispalvė Gedimino 
pilies bokšte suplevėsavo pir-
mą kartą.

Perduoti saugoti senąją 
Gedimino pilies bokšto vėlia-
vą vienai iš Lietuvos mokyklų 
- jau susiklosčiusi graži tradici-
ja. Joniškio rajono Skaistgirio 
gimnazija buvo atrinkta iš 8 
paraiškas dalyvauti atrankoje 
pateikusių mokyklų. Mokyklą 

2018 METŲ GEDIMINO PILIES BOKŠTO LIETUVOS 
VALSTYBINĖ VĖLIAVA IŠKELIAUS Į JONIŠKIO RAJONĄ

rinko komisija, sudaryta iš 
Švietimo ir mokslo, Krašto ap-
saugos ministerijų ir Lietuvos 
nacionalinio muziejaus atsto-
vų. Komisijos pirmininkas, 
krašto apsaugos viceminis-
tras Vytautas Umbrasas sakė: 
„Išrinkti mokyklą, verčiausią 
gauti Gedimino pilies bokšto 
trispalvę buvo nelengva. Visos 
atrankoje dalyvavusios moky-
klos yra vertos šios vėliavos. 
Tačiau turėjome išrinkti tik 
vieną. Džiugu matyti, kokią 
aktyvią ir įvairiapusišką veiklą 
vykdo mokyklų bendruome-
nės, jose ugdomas pilietiškas, 
socialiai atsakingas, aktyvus ir 
kūrybingas jaunimas”.

 Iniciatyva perduoti moky-
klai saugoti Gedimino pilies 
bokšto Lietuvos trispalvę kilo 
2005 metais, siekiant pagerbti 
ir paskatinti mokyklas, ak-
tyviai dalyvaujančias ugdant 
vaikų ir jaunimo pilietišku-

mą, visuomeninį ir pilietinį 
aktyvumą, skatinant šalies is-
torijos, kultūros ir Lietuvos 
kariuomenės pažinimą. 2017 
m. Krašto apsaugos ministeri-
ja, Švietimo ir mokslo minis-
terija ir Lietuvos nacionalinis 
muziejus parengė bendrus 
nuostatus, pagal kuriuos visos 
mokyklos, atitinkančios nuos-
tatų kriterijus, turi galimybę 
dalyvauti atrankoje Gedimino 
pilies bokšto Lietuvos valsty-
binei vėliavai gauti. Iki 2005 
m. vėliava būdavo perduoda-
ma saugoti Lietuvos naciona-
liniam muziejui.

Apie Lietuvos vėliavos 
dieną

 Pirmą kartą Lietuvos tris-
palvę Gedimino pilies bokšte 
suplevėsavo 1919 metų sausio 
1 d. Tąkart ją iškėlė Lietuvos 
savanorių grupė, vadovaujama 
Vilniaus miesto komendanto 
Kazio Škirpos. Pakelta vėliava 
buvo palydėta šūviais, po to 
savanoriai sugiedojo Lietuvos 
himną.

Deja, pirmą kartą iškelta 
Lietuvos trispalvė plevėsavo 
neilgai. 1919 m. sausio 6 d. 
Vilnių užėmę bolševikai nuo 
trispalvės nuplėšė geltoną ir ža-
lią spalvas, palikę tik raudoną.

Prisimenant ir pagerbiant 
savanorių žygdarbį, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, kie-
kvienais metais sausio pirmąją 
rengiama Vėliavos pakėlimo 
ceremonija.              LR KAM

Srž. sp. Ievos Budzeikaitės / LR KAM nuotr.
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Gruodžio 13 -14 dienomis 
Vašingtone, JAV, Lietuva da-
lyvavo Sustiprintos partnerys-
tės Šiaurės Europoje iniciaty-
vos (Enhanced Partnership 
in Northern Europe, e-PINE) 
užsienio reikalų ministerijų 
politikos direktorių pasita-
rime.

JAV, Šiaurės ir Baltijos 
šalių (NB8) politikos direkto-
riai ir aukšti pareigūnai aptarė 
Rusijos agresiją prieš Ukrainą, 
galimas sankcijas ir veiksmus 
reaguojant į neteisėtus veiks-
mus Kerčės sąsiauryje, vidu-
tinio nuotolio branduolinių 
pajėgų (INF) sutarties pažei-
dimus. Derintos pozicijos už-
šaldytų konfliktų Sakartvele ir 
Moldovoje, augančios Kinijos 
įtakos, Artimųjų Rytų regiono 
klausimais.

ŠIAURĖS, BALTIJOS 
VALSTYBIŲ IR JAV ATSTOVŲ 

DERYBOS TRANSATLANTINIO 
BENDRADARBIAVIMO KLAUSIMAIS

Užsienio reikalų minis-
terijos politikos direktorė, 
ambasadorė Asta Skaisgirytė 
pabrėžė transatlantinio ben-
dradarbiavimo svarbą užti-
krinant Baltijos, Šiaurės šalis 
ir JAV jungiančio regiono 
saugumą.

Rusijos agresija Ukrainoje, 
tebesitęsiantys Vidutinio nuo-
tolio branduolinių pajėgų 
(INF) sutarties pažeidimai tik 
dar kartą pademonstravo tran-
satlantinio bendradarbiavimo 
svarbą užtikrinant griežtą 
atsaką agresoriui. Aptarta 
sankcijų ir kitų plataus atsa-
ko priemonių galimybė RU 
tęsiant pažeidimus.

„Šiaurės ir Baltijos regi-
ono saugumui užtikrinti JAV 
dalyvavimas yra esminis fak-
torius”, - teigė A. Skaisgirytė.

E-PINE – tai JAV bei 
Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) 
bendradarbiavimo mecha-
nizmas, oficialiai paskelbtas 

Vašingtone 2003 m. Šia ini-
ciatyva siekiama įtvirtinti 
saugumo ir stabilumo zoną 
regione bei panaudoti Šiaurės 

ir Baltijos valstybių patirtį kai-
myninių regionų vystymuisi.

Lietuvos Respublikos am-
basados JAV informacija

JAV, Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) politikos direktoriai ir aukšti pareigūnai.                         LR URM

Gruodžio 20 d. LR Seimas 
patvirtino naują dešimties 
metų krašto apsaugos sistemos 
(KAS) plėtros programą, kuri, 
pasikeitus saugumo situacijai 
regione ir gynybos finansavi-
mui, keičia neaktualia tapusią 
2014 m. patvirtintą programą. 
Naujoji programa ne tik nu-
stato krašto apsaugos sistemai 
keliamus tikslus, uždavinius 
ir prioritetus, išskiria pagrin-
dines priemones iškeltiems 
uždaviniams pasiekti, bet ir 
numato uždavinių įgyven-
dinimo terminus, laukiamus 
rezultatus bei jų vertinimo 
kriterijus.

Pagrindiniu krašto apsau-
gos sistemos vystymo tikslu 
išlieka pasirengimas savaran-
kiškai ir kolektyvinei šalies 
gynybai: Lietuvos kariuome-
nės kovinės galios didinimas, 
pasirengimas priimti krizės 
atveju į Lietuvą atvyksian-
čias NATO valstybių karines 

PATVIRTINTAS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS 
PLĖTROS PLANAS DEŠIMČIAI METŲ

pajėgas, įvairių valstybės ins-
titucijų ir piliečių įtraukimas 
į pasirengimą gynybai, atspa-
rumas kibernetinėms ir infor-
macinėms atakoms.

„Ši programa yra krašto 
apsaugos sistemos įrankis, už-
tikrinantis nuoseklų ir pasvertą 
gynybos pajėgumų vystymo 
planavimą, leidžiantį priimti 
racionaliausius sprendimus dėl 
ginkluotės ir karinės įrangos 
įsigijimų, užtikrinti efektyvų 
augančio gynybos biudžeto 
panaudojimą, ir svarbiausia – ji 
padeda krašto apsaugos sistemai 
būti dar skaidresne ir atvires-
ne”, – pabrėžė krašto apsaugos 
ministras Raimundas Karoblis.

Programą ketinama įgy-
vendinti 2019-2028 m. Ja 
siekiama, kad Lietuvos kariuo-
menė būtų pajėgi užtikrinti pa-
tikimą atgrasymą ir valstybės 
ginkluotą gynybą. Svarbiausiu 
KAS plėtros prioritetu išlieka 
kariavimo sausumoje gebė-

jimų vystymas, užtikrinant 
veiksmingą žvalgybą, vienetų 
judėjimą ir manevrą, ugnies 
paramos galią, oro erdvės 
gynybą, logistinę paramą bei 
saugų informacijos perdavimą, 
taip pat ir kibernetinį saugumą.

Tarp programoje numaty-
tų priemonių yra ir priemo-
nės, didinsiančios tarnybos 
Lietuvos kariuomenėje patrau-
klumą – numatoma baigti dar 
2016 m. pradėtą įgyvendinti 
karių tarnybinių atlyginimų 
didinimo programą ir iki 2020 
m. juos padidinti iki 30 proc. 
Taip pat numatoma įgyvendin-
ti personalo rezervo pertvarką, 
suformuojant aktyvųjį rezervą, 
kuriame tarnyba truktų dešimt 
metų po išleidimo į atsargą. 
Kartu bus didinamas rezervo 
karių, atnaujinančių žinias ir 
įgūdžius, skaičius, ypač didelį 
dėmesį skiriant Lietuvos ka-
riuomenei reikalingų specialis-
tų ir vadovaujančio personalo 

Alfredo Pliadžio / LR KAM nuotr.

rengimui. Programoje taip pat 
numatyta priemonių, skirtų 
stiprinti piliečių patriotizmą ir 
valią ginti valstybę, didinančių 
atsparumą informacinėms ata-
koms ir propagandai.

„Mes ir toliau siekiame 
naujos gynybos planavimo 
ir veiklos kokybės krašto ap-
saugos sistemoje. Dėl to šioje 
programoje yra įtvirtinta nau-
jovė – per tris mėnesius nuo 
jos priėmimo Seime pateik-
sime Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei patvirtinti krašto 
apsaugos sistemos dešimties 
metų įsigijimų, susietų su pa-
jėgumais, planą bei personalo 
plėtros planą. Jos mums padės 
užtikrinanti nuoseklų ir pasver-
tą gynybos pajėgumų vystymo 
planavimą”, – sakė krašto ap-
saugos ministras R. Karoblis.

Krašto apsaugos sistemos 
plėtros programa – viena iš 
keturių LR Seimo tvirtinamų 
ilgalaikių valstybinių sau-
gumo stiprinimo programų. 
Jų rengimas yra numatytas 
Nacionalinio saugumo pa-
grindų įstatyme ir Ilgalaikių 
valstybinių saugumo stiprini-
mo programų rengimo plane.

LR KAM

buvo sukurta daugiau kaip 5 
tūkst. naujų darbo vietų bei 
sulaukta 40 tiesioginių užsienio 
investicijų, kurios itin reikšmin-
gos ir svarbios kiekvienam.

„Nors nesinori teikti paly-
ginimų, visgi šią  įmonės „GP 
Transco” investiciją pasitinka-
me su ypatinga emocija. Mūsų 
šalies piliečiai, išvykę svetur, 
sukūrė sėkmingą verslą ir šį 
verslą parveža atgal į Lietuvą 
kaip investiciją. Tai yra visos 
Lietuvos laimėjimas, tai - dau-
giau nei verslas. Esame ne tik 
pasaulinės rinkos dalyviai ir 
madų sekėjai, bet ir krypčių for-
muotojai. Įmonės „GP Transco” 
įsteigimas mūsų šalyje ir jos 
plėtros planai – geriausias įro-
dymas, kad ambicingos orga-
nizacijos gali sėkmingai veikti 
Lietuvoje”, - sako premjeras.

Ministras pirmininkas pa-
žymi, kad tokie Lietuvos ir 
Amerikos ekonominio preky-
binio bendradarbiavimo pa-
vyzdžiai stiprina strateginę 
partnerystę su JAV. Akcentuota 
visapusiška Vyriausybės parama 
ir išreikšta viltis, kad ši įmonė 
bus pavyzdys bei paskatina ir 
kitiems lietuviams grįžti, kurtis 
ir kurti Lietuvoje ir Lietuvai.

2006 m. įkurta įmonė „GP 
Transco” – viena sparčiausiai 
augančių ir besiplečiančių lo-
gistikos įmonių JAV, patenkanti 
į logistikos ir transporto įmonių 
TOP 250. „GP Transco” pada-
linys Lietuvoje šiuo metu turės 
per 50 darbuotojų, kurie susi-
telks įmonės aptarnavimo, IT, 
buhalterijos ir vadybos skyriuo-
se. Ateityje bendrovė planuoja  
plėtrą logistikos padalinyje bei 
įdarbinant daugiau programavi-
mo specialistų.                  LRV

SVETUR TAUTIEČIŲ SUKURTAS 
SĖKMINGAS VERSLAS PARVEŽAMAS  

Į LIETUVĄ KAIP INVESTICIJA
L i e t u v o s  M i n i s t r a s 

Pirmininkas Saulius Skvernelis 
dalyvavo įmonės „GP Transco” 
atidaryme. Ši išeivijos atstovų 
įkurta bendrovė yra lietuviškas 
pavyzdys, kad didžiausia pa-
saulio rinka atveria neribotas 
galimybes kiekvienam, kas yra 
pakankamai modernus, darbštus 
ir kūrybiškas.

Pasak Premjero, per praė-
jusius metus sudarant verslui 
palankią aplinką, iš viso šalyje 



6  . DIRVA . 2018 m. gruodžio 25 d. . 

Lituanistikos tyrimo centro 
darbuotojai ir savanoriai susi-
rinko į tradicinį kūčių susibūri-
mą pabūti kartu, prisiminti šiais 
metais į amžinybę išėjusius 
valdybos pirmininkus dr. Joną 
Račkauską ir dr. Augustiną 
Idzelį, aptarti praėjusių metų 
pasiekimus ir pasidalyti atei-

Nuotraukoje (iš kairės) sėdi: Juozas Bendikas, dr. Indrė Antanaitis-Jacobs, Gediminas Indreika, Enata 
Skrupskelytė, Giedrė Paulauskaitė; stovi Andrius Vitas, Paulius Vitas, dr. Robertas Vitas, Kristina 
Lapienytė, Arvydas Reneckis.                                                                                              Autorės nuotr.

DARBĄ PRADĖJO NAUJOJI  
JAV LB KRAŠTO VALDYBA

Nuotraukoje dalis naujosios 
JAV LB krašto valdybos: vice-
pirmininkas archyvų reikalams 
Valdas Buožys, vicepirmi-
ninkė finansų reikalams Rasa 
Mitrulevičienė, vicepirminin-
kė organizaciniams reikalams 
Živilė Norvilaitė-Petersen, 
patarėja Danguolė Navickienė, 
vykdomoji pirmininkė Austėja 
Sruoga, pirmininkas Arvydas 
Urbonavičius,  vicepirmi-
ninkė specialiems projek-
tams Skirmantė Juodeikytė 
Philippone, sekretorė Rasa 
Savičiūtė Sprindys, vicepir-
mininkas sporto reikalams-
ŠALFASS atstovas Tomas 
Mitrulevičius. Ramintos Urbona-
vičienės nuotr.

2019 m. balandžio 27 d., 
šeštadienį, Pasaulio lietuvių 
centre (14911 127 St., Lemont, 
IL 60439) vyks 56-asis me-
tinis Lietuvių Fondo narių 
suvažiavimas. Suvažiavimo 
metu vyks rinkimai į LF ta-
rybą ir į Kontrolės komitetą. 
Trejų metų kadencijai renkami 
5 (penki) LF tarybos nariai, 

Savo veiklą pradėjo nese-
niai patvirtinta JAV lietuvių 
bendruomenės krašto valdyba, 
kuriai vadovauja JAV LB tary-
bos sesijoje Portlande, OR iš-
rinktas Arvydas Urbonavičius. 
Krašto valdybą sudaro šie žmo-
nės: vykdomoji pirmininkė 
Austėja Sruoga, vicepirminin-
kė organizaciniams reikalams 
Živilė Norvilaitė-Petersen, 
vicepirmininkė finansų reika-
lams Rasa Mitrulevičienė, vi-
cepirmininkė specialiems pro-
jektams Skirmantė Juodeikytė 
Philippone, vicepirmininkė in-
formacijai Loreta Timukienė, 
vicepirmininkė verslo reika-
lams Inga Klimašauskienė, 
vicepirmininkas archyvų rei-
kalams Valdas Buožys, vice-
pirmininkas sporto reikalams-
ŠALFASS atstovas Tomas 
Mitrulevičius, visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkė 
Krista Bard, švietimo tarybos 
pirmininkė Auksė Motto, soci-

alinių reikalų tarybos pirminin-
kas Juozas Polikaitis, religinių 
reikalų tarybos pirmininkas 
kun. Jaunius Kelpšas, kultūros 
reikalų tarybos pirmininkė 
Giedrė Knieža, iždininkė Rasa 
Dooling, informacinių tech-
nologijų specialistas Marius 
Vilemaitis, spaudos admi-
nistratorė Laura Vidžiūnaitė, 
sekretorė Rasa Savičiūtė 
Sprindys. Krašto valdybos 
pirmininko patarėja patvirtinta 
Danguolė Navickienė, pata-
rėju JAV LB įstatų reikalams 
– Arvydas Barzdukas.

Lapkričio 28 d. vyko pirma 
naujos komandos telekon-
ferencija, kurios metu buvo 
aptarti svarbiausi darbai. O jų 
laukia tikrai nemažai – šalia 
gausybės darbų visuome-
ninėje, kultūros, švietimo, 
socialinėje, sporto srityse jau 
aptariamas pasiruošimas ki-
tąmet Lietuvoje vyksiantiems 
rinkimams ir referendumui dėl 

p i l i e t y b ė s 
iš la ikymo, 
p l a n u o j a -
mi Pasaulio 
lietuvių me-
tams skirti 
r e n g i n i a i , 
p r a d ė -
t a  r u o š t i s 
2020 metais 
Filadefijoje 
r e n g i a m a i 
Š i a u r ė s 
A m e r i k o s 
l i e t u v i ų 
tautinių šo-
kių šventei. 
Kviečiame 
ir jus prisi-
jungti prie 
L i e t u v i ų 
B e n d r u o -
menės, siūly-
kite idėjas, at-
eikite į lietu-
viškus rengi-
nius, prisidė-
kite prie mus 
vienijančių darbų. Daugiau in-
formacijos apie JAV LB: http://

JAVLietuviuBendruomene/
JAV LB informacija

lithuanian-american.org/lt/ ir 
https://www.facebook.com/

nančių metų viltimis ir planais. 
O jų tikrai nemažai, kadangi 
būtent kitais metais planuojame 
visiškai įsikurti LTC naujose 

LF TARYBOS IR KONTROLĖS 
KOMITETO PRANEŠIMAS

vienerių metų laikotarpiui 
–  3 (trys) Kontrolės komiteto 
nariai.

Kandidatus į LF tarybą 
ir Kontrolės komitetą galite 
siūlyti iki 2019 m. vasario 
15 d. Daugiau informacijos – 
www.lietuviufondas.org

Laima Apanavičienė, LF 
atstovė spaudai

LITUANISTIKOS TYRIMO CENTRO  
TRADICINIS SUSIBŪRIMAS

patalpose Lemonte, taigi laukia 
daug darbų. Sveikiname savo 
draugus, rėmėjus ir pagalbinin-
kus švenčių proga!

K r i s t i n a  L a p i e n y t ė , 
Lituanistikos tyrimo centras

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. 

Interneto svetainė: WWW,WPAT930AM.COM
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

KVIETIMAS
Kviečiame prisijungti prie tradicinio Niujorko centriniame 

parke vyksiančio bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu”, skirto 
1991 metais žuvusiems už Lietuvos Laisvę atminti.

Kada: 2019 m. sausio 12 d., šeštadienį, 10 val.
Susitikimo vieta: prie Columbus Circle gaublio, Broadway 

ir Central Park West.
Kviečiame bėgti su praėjusių metų marškinėliais, o jeigų 

reikia naujų marškinėlių, arba Jūs prisijungsite pirmą kartą, 
maloniai prašome tai pažymėti dalyvio anketoje.

Maloniai prašome registruotis ir užpildyti dalyvio anketą iki 
2019 m. sausio 3 d. (penktadienio).

------------------------------------------------------------------
Bėgimo organizatoriai: Lietuvos Respublikos generalinis 

konsulatas Niujorke, Niujorko Lietuvių atletų klubas, Niujorko 
Maironio mokykla, Neringos ir Tauro tunto skautai, Vilniaus 
sveikuolių klubas „Gilužis”.
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Gruodžio 1 d. Lietuvių namų 
Gintarinėje salėje įvyko pokylis-
vakaronė, pabaigianti Klivlando 
lietuvių bendruomenės renginių, 
skirtų atkurto Lietuvos valsty-
bingumo šimtmečiui pažymėti, 
gamą. Šioje šventėje dalyvavo 
ypatinga viešnia – Lietuvos 
Respublikos garbės konsu-
lė Ingrida Bublienė, kuri už 
nuopelnus Lietuvai vykusiuo-
se rinkimuose buvo išrinkta į  
pasaulyje žymiausių Lietuvos 
moterų šimtuką. Taip pat atvyko 
garbingi svečiai – konsulai, tarp-
tautinių organizacijų atstovai, 
Klivlando Rotary gubernato-
rė Beverly Ghent-Skrzynski, 
svečias iš Lietuvos, „Oxipit” 
įmonės steigėjas ir vadybininkas 
Naglis Ramanauskas.

Į šventinį vakarą susirinku-
sius žmones maloniai nuste-
bino Lietuvių namų ir klubo 
pirmininkės Rūtos Degutienės 
kūrybiškai išpuošta salė ir 
scena, o šventinę nuotaiką 
pabrėžė Mariaus Juodišiaus 
sumontuotas įvairiaspalvis 
apšvietimas.

Pokylį pradėjo Klivlando 
lietuvių apylinkės pirmininkas 
Algis Gudėnas, pagerbdamas 
LR garbės konsulę I. Bublienę 
ir perskaitydamas Klivlando 
mero Franco Jacksono ir JAV 
senatoriaus Robo Portmano 

K L I V L A N D A S ,  O H

NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS 
ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO ŠVENČIŲ 

BAIGIAMASIS POKYLIS KLIVLANDE
(Rob Portman) sveikinimus 
Lietuvos valstybingumo atkūri-
mo šimtmečio proga, bei svei-
kinimus I. Bublienei. Paskui 
sveikinimus perdavė ilgametis 
lietuvių draugas Klivlando 
miesto tarybos narys Michael 
Polensek, „Exultate” choro va-
dovė Rita Kliorienė. Apylinkės 
valdybos narė kultūriniams 
reikalams Nomeda Vaičianienė 

perskaitė Sigitos Šimkuvienės, 
buvusios JAV LB KV pirminin-
kės, sveikinimus, taip pat per-
davė padėką garbės konsulei I. 
Bublienei už LB darbų rėmimą 
ir įteikė nuo S. Šimkuvienės 
dovaną – knygą „History 

o f  L i t h u a n i a 
from Medieval 
K i n g d o m 
t o  M o d e r n 
D e m o c r a c y ” 
(autoriai Bronius 
M a k a u s k a s , 
V y t a u t a s 
Černius).

Aleksandra 
K u d u k i s , 
Klivlando LB 
valdybos narė 
ž i n a s k l a i d a i , 
Baltic American 
Freedom League 
(BAFL) sekretorė 
ir leidinio redak-
torė, tinklalapių 

ILF-International Lithuanian 
Federation, ir www.iamlietuva.
com direktorė, apibūdino garbės 
konsulės I. Bublienės nuopelnus. 
Ingrida pirmutine LR konsule 
paskirta Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms po Lietuvos išsilais-
vinimo 1990 m. 

„ C l e v e l a n d  R o t a r y 
International” pagerbė Ingridą 
už nuopelnus Rotary, įteikė 
žymenį. Ingrida yra aktyvi 
narė tiek verslo, tiek tarptauti-
nių organizacijų veikloje, yra 
patikėtinė įvairių organizacijų 
tarybose (Board of Directors), 
patikėtinė Kent valstijos univer-

siteto. Priklauso 
Ohajaus vals-
t i j o s  ( O h i o 
Commodores) 
p a t a r ė j a m s  
Ohajaus gu-
bernatoriui. Jos 
konsulinė veikla 
plati ir apima 
ne tik Lietuvos 
piliečių aptar-
navimą trijose 
JAV valstijose, 
bet ji yra ir nuo-
latinė konsul-
tantė Lietuvos 
įmonėms.

Po oficialio-
sios dalies buvo 

malonu stebėti tautinių šokių 
ansamblio „Švyturys” merginų 
šokį „Gėlių puokštė”. Jį garbės 
konsulės I. Bublienės garbei spe-
cialiai sukūrė ansamblio vadovė 
Aušrinė Širvinskienė. Vakaro 
koncertinę programą papuošė 
jauna operos dainininkė Agnė 
Giedraitytė, ku-
rios atliekama 
daina „Mūsų 
d ienos  ka ip 
šventė” suža-
vėjo žiūrovus, 
todėl jos ir kitas 
dainas nuolat 
lydėjo ovacijos, 
o po koncerto 
žmonės mielai 
pirko daininin-
kės dainų CD 
albumą.

Puikią pra-
kalbą Lietuvos 
a t k u r t o  v a l s t y b i n g u m o 
100-mečio proga sklandžia 

Romas ir Ingrida Bubliai.                                      Debbie Hanson nuotr.

lietuvių, o paskui anglų, kalbo-
mis pasakė Šventojo Kazimiero 
parapijos klebonas Juozas 
Bacevičius (Joseph Bacevice), 

pasveikindamas garbės kon-
sulę I. Bublienę bei LB valdy-
bą. Paskui kunigas sukalbėjo 
maldą ir pakvietė vakarie-
nės. Iškilmingos vakarienės 
metu buvo rodomas Lietuvos 
Valstybingumo 100-mečiui 
Klivlando LB atliktų darbų 
fotomontažas, kurį sumonta-
vo Ingridos ir Romo Bublių 
sūnus fotografas Tauras 
Bublys. Prieš žiūrovų akis 
slinko vaizdai iš Vasario 
16-osios šventės Klivlando 
miesto rotušėje kartu su meru 
Franku Jacksonu, Vasario 
16-osios signatarų pagerbi-
mas mauzoliejuje, kur ilsis 
prezidentas Antanas Smetona, 
jungtinis Klivlando, Toronto, 
Montrealio tautinių šokių ir 
chorų spektaklis Klivlando 

valstijos universiteto audi-
torijoje, tradicinė Vasario 
16-oji su valdžios pareigū-
nais, Vasario 16-oji Lietuvių 

kultūriniuose dar-
želiuose pagerbiant 
tautos patriarchą dr. 
Joną Basanavičių, 
Lietuvių dienų ren-
giniai, jų trečioji 
dalis - 100 berže-
lių sodinimas prie 
Klivlando JAV na-
cionaliniame parke 
Cuyahoga Valley 
N a t i o n a l  P a r k . 
(Žinoma, dar bus 
pridėta ir šio vaka-
ro šventė.) Vakaro 
eigą internetui fil-
mavo clevelandpe-
ople.com reporterė 
Debbie Hanson.

Svečiams pasivai-

šinus, „Exultate” choro vadovė 
Rita Kliorienė visus  pakvietė 
kartu padainuoti ir kaip se-
nais laikais visus suvienijo 
mylimom dainom „Tave aš 
pamačiau”, „Žemėj Lietuvos” 
ir kt. Akomponavo ji pianinu, o 
Eugenijus Šilgalis - akordeonu. 
Vyko ir šokiai. Gabus daininin-
kas gitaristas, Lietuvių radijo 
vedėjas Eugenijus Dicevičius, 
padedamas E. Šilgalio, įtraukė 
publiką į šokių sūkurį. 

Tačiau labiausiai džiugino 
tai, kad šiame renginyje buvo ir 
jaunos šeimos su vaikais, kurie 
noriai įsitraukė į šokius grojant 
lietuviškas melodijas, kalbėjo 
bei dainavo lietuviškai.

Dr. Viktoras Stankus, Kliv-
lando LB valdybos garbės 
narys

Šv. Kazimiero parapijos klebonas Juozas 
Bacevičius (Joseph Bacevice). Debbie 
Hanson nuotr.

Klivlando miesto tarybos narys Michael 
Polensek.                               Debbie Hanson nuotr.

Tautinių šokių ansamblio „Švyturys” merginų 
šokis „Gėlių puokštė”. Ansamblio vadovė 
Aušrinė Širvinskienė.        Debbie Hanson nuotr.

Iškilmingos vakarienės metu.                                                                                    Debbie Hanson nuotr.

Po vakaro koncertinės programos.                                               Debbie Hanson nuotr.
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Šių metų gruodžio 10 d., 
tradiciškai į Čikagos jaunimo 
centro salę rinkosi centro 
rėmėjai ir draugai. Jau šešias-
dešimt pirmus metus gyvuo-
jantis Jaunimo centras svečius 

JAUNIMO CENTRO METINĖ VAKARONĖ  
SUBŪRĖ PER 200 CENTRO RĖMĖJŲ

pasitiko atsinaujinęs - naujai 
išdažytos salės, pakeisti švies-
tuvai, tačiau bene labiausiai 
akį džiuginantis pokytis – at-
naujinti vitražai. JC kavinėje 
atnaujintas Ados Sutkuvienės 

vitražas „Eglė žalčių karalie-
nė”, o prie Didžiosios salės 
svečius pasitiko pataisytas 
Bronės Jameikienės vitražas 
„Angelas sargas”.

Po šv. Mišių metinės va-
karienės dalyviai turėjo pro-
gos pabendrauti ir pasidalinti 
prisiminimais, juk daugelis 
šventės dalyvių artimai susiję 
su Jaunimo centru – didelė da-
lis jų arba jų vaikų čia mokėsi, 
šoko, dainavo, dalyvavo skau-
tų veikloje, daliai jų JC yra vie-
ta, kur jie kiekvieną šeštadienį 
atvažiuoja ir praleidžia geroką 
pusdienį ugdydami jaunosios 
kartos lietuviškumą. Ne veltui 
Lietuvos Respublikos gene-
ralinis konsulas Mantvydas 
Bekešius dėkojo susirinku-
siems už lietuviškos dvasios 
puoselėjimą ir nenuilstamą 
darbą. Taip pat palinkėjo vie-
nybės ir dar daugiau gražių 
iniciatyvų garsinant Lietuvos 
vardą. Metinėje vakarienėje 
dalyvavo ir Lietuvių Fondo ta-
rybos narys Marius Kasniūnas 
bei LF tarybos narys, Pelno 
skirstymo komisijos pirmi-
ninkas, Juozas Kapačinskas. 

Marius Kasniūnas pasveikino 
susirinkusiuosius ir Jaunimo 
centro tarybos pirminin-
kui Antanui Rašymui įteikė 
Lietuvių Fondo paramos pažy-
mėjimą. 2018 metais Lietuvių 
Fondas Jaunimo centrui skyrė 
30,000 dol. paramą, kuri leido 
atlikti daug reikalingų atnau-
jinimų ir pakeitimų. Metinės 
vakarienės svečius sveikino ir 
Čikagos lituanistinės moky-
klos direktorė Vida Rupšienė 
bei JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos pirmininkė dr. Vesta 
Valuckaitė. 

Šventinį koncertą atliko 
Lietuvių operos Čikagoje 
choras, puikiai suderinęs kla-
sikines bei liaudiškas kompo-
zicijas ir galiausiai programą 
pabaigęs daina „Mūsų dienos 
kaip šventė”, kuri suvienijo 
visus - tiek atlikėjus, tiek 
vakaro svečius. JC tarybos 
pirmininkas Antanas Rašymas 
tylos minute paprašė pagerbti 
šiais metais mirusius JC tary-
bos narius Antaną Paužuolį bei 
Vaclovą Momkų, kuris buvo 
ir ilgametis Lietuvių operos 
pirmininkas. 

JC tarybos pirminkas 
A. Rašymas pristatė tary-
bos narius, tai: Viktorija 

Šileika (iždininkė), Viktorija 
Černičenko (Čiurlionio gale-
rijos direktorė), Mindaugas 
Bielskus, Kristina Lapienytė, 
Nelia Paulauskaitė, Daiva 
Petersonaitė, dr. Audrius 
Plioplys, Vida Rupšienė, 
Aušrelė Sakalaitė, Milda 
Šatienė, ir dr. Robertas Vitas. 
Tai tie žmonės, kurių dėka 
šiuo metu vyksta pokyčiai 
Jaunimo centre. Tačiau jokia 
veikla nebūtų įmanoma be 
žmonių, kurie atvažiuoja į 
centrą, į Čiurlionio galerijoje 
vykstančius renginius, naudo-
jasi patalpomis, mokosi, dirba 
Lituanistikos tyrimo centro 
archyvuose. 

Po t. Luko Laniausko, S.J., 
palaiminimo svečiai kibo į 
skanią vakarienę ir laukė dos-
nios loterijos laimėjimų. Dar 
ilgai netilo kalbos, vakarienės 
dalyvių juokas. JC buvo tikras 
lietuvių ir lietuvybės centras. 

Dėkojame Čikagos lietuvių 
operai, vakaro vedėjai Miglei 
Rupšaitei, visiems JC rėmė-
jams ir svečiams už sėkmingą 
lėšų telkimo pokylį bei Vandai 
Morkūnienei už skanų ir sko-
ningai paruoštą maistą. 

K r i s t i n a  L a p i e n y t ė , 
Jaunimo centro tarybos narė

Iš kairės: JC Tarybos pirmininkas Antanas Rašymas, LF Pelno 
skirstymo komisijos pirmininkas Juozas Kapačinskas ir LF Tarybos 
narys Marius Kasniūnas Jaunimo centro metinėje vakarienėje. 
Autorės nuotr.

Vašingtono lietuvių profe-
sionalų klubas gruodžio 8 die-
ną pristatė atkurtos Lietuvos 
valstybės šimtmečio proga 
inicijuojamą Lietuvos amba-
sadoriaus vardo fondą, skir-
tą naujos kartos vadovams 
Amerikos lietuviams.

„Lietuvos ambasadoriaus 
fondo tikslas – ugdyti lietu-
vių kilmės profesionalus ir 
lyderius, kurie prisidėtų prie 
strateginių Lietuvos ir JAV 
ryšių puoselėjimo ir stipri-
nimo”, – pabrėžė Lietuvos 
ambasadorius JAV Rolandas 
Kriščiūnas.

Fondo stipendijos bus 
skirtos gabiausiems politikos 
mokslus, diplomatiją, tarp-
tautinius santykius ir kitas 
su viešuoju administravimu 
susijusias studijų kryptis pa-

VAŠINGTONE PRISTATYTA LIETUVOS AMBASADORIAUS 
FONDO ATEITIES VADOVAMS INICIATYVA

sirinkusiems studentams, ska-
tins juos atlikti praktiką JAV 
Kongreso narių, valstybės 
institucijų ir nevyriausybinių 
organizacijų biuruose.

Ambasadoriaus vardo 
fondas skatins ir rems stu-
dentus – Lietuvos diasporos 
JAV atstovus – studijuojan-
čius Jungtinių Valstijų ar bet 
kurios kitos pasaulio šalies 
aukštosiose mokyklose siekti 
puikių studijų rezultatų ir 
aktyviai dalyvauti visuo-
meninėje veikloje. Lietuvos 
ambasada tarpininkaus ir 
sieks šio fondo stipendijas 
gavusiems studentams su-
daryti sąlygas vykti kelių 
savaičių pažintinei stažuotei 
į Lietuvą viešojo administra-
vimo srityje.

Fondo steigimą inicijuoja 

Lietuvos ambasada JAV, glau-
džiai bendradarbiaudama su 
Vašingtono lietuvių profesio-
nalų klubu, Užsienio reikalų 
ministerijos Užsienio lietuvių 
departamentu ir „Lietuvių 
fondu”. Visos JAV lietuvių 
bendruomenės nariai, organi-
zacijos ir diasporos atstovai 
yra kviečiami tapti Lietuvos 
ambasadoriaus fondo rėmė-
jais.

Pirmuosius įnašus nau-
jai steigiamam fondui skyrė 
Lietuvos garbės konsulai Jonas 
Prunskis ir Jeffas Nelsonas bei 
renginio ambasadoje svečiai, 
dalyvavę surengtame aukci-
one, kurio lėšos buvo skirtos 
Ambasadoriaus fondo stei-
gimui.

Lietuvos Respublikos am-
basados JAV informacija

Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas pristatė fondo tikslą.                                  LR URM

Lietuvos Respublikos 
ambasada Londone kartu su 
JK lietuvių bendruomene, 
Britanijos lietuvių krepšinio 
lyga ir Britanijos lietuvių spor-
to asociacija kviečia Londone 
gyvenančius lietuvius ir jų 
draugus vėl susiburti ben-
dram bėgimui „Gyvybės ir 
mirties keliu”, skirtam Sausio 
13-osios aukoms pagerbti.

Kaip ir Lietuvoje vyksian-
čiame bėgime, bėgimo daly-
viai Londone turės galimybę 
įveikti tokią pačią simbolinę 
9 km distanciją, Vilniuje 
skiriančią Televizijos bokš-
tą ir Antakalnio kapines, 
kuriose palaidotos 1991 
m. Sausio įvykių aukos. 
Nepageidaujantiems bėgti 
pilnos distancijos, organiza-
toriai tradiciškai siūlo įveikti 
1,5 kilometro solidarumo 
ratą.

Šio bėgimo dalyviai nėra 
skatinami varžytis ar siekti 
kuo aukštesnių rezultatų, todėl 
bėgime laukiame visi - visų 
tautybių, amžiaus grupių, 
fizinio pasirengimo dalyviai.

Gyvą istorinę atmintį liu-
dijantis bėgimas „Gyvybės 
ir mirties keliu” Lietuvoje 
kasmet rengiamas nuo 1992 
m., o Londono Parsloes parke 
ambasados iniciatyva pradė-
tas vykdyti 2015 m. Kasmet 
prie bėgimo prisijungia ir kiti 
Europos miestai, kuriuose 
gyvena skaitlingos lietuvių 
bendruomenės.

Primename, jog 1991-ųjų 
Sausio 13-osios naktis yra vie-
na svarbiausių datų Lietuvos 
išsivadavimo iš sovietinės 
okupacijos kelyje. Tą naktį, 
sovietų kariuomenei štur-
muojant Vilniaus televizijos 
bokštą bei Radijo ir televizijos 
pastatą, Lietuva neteko 14-os 
jos nepriklausomybę gynusių 
piliečių, tūkstančiai buvo su-
žeisti.

Daugiau informacijos ir 
registracija:

https://www.eventbrite.
co.uk/e/tribute-run-to-com-
memorate-the-day-of-defen-
ders-of-freedom-of-lithuania-
tickets-53444999432

LR URM

J U N G T I N Ė  K A R A L Y S T Ė

LONDONO PARSLOES PARKE RENGIAMAS 
TARPTAUTINIS BĖGIMAS  

LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJAMS PAGERBTI
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Lapkričio 23-25 dienomis 
Bostone, Masačiusetso vals-
tijoje, JAV lietuvių bendruo-
menės Naujosios Anglijos 
apygarda kartu su vietos latvių 
ir estų bendruomenėmis su-
rengė Baltijos šalių šimtme-
čio šventę, kurios metu buvo 
pristatoma Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos kultūra, tradicijos ir 
istorija, vyko meno kolektyvų 
pasirodymai, koncertai, paro-
dos, filmų peržiūros, rengia-
mos diskusijos, garbės svečių 
pasisakymai ir kiti šventiniai 
renginiai.

Šventės metu surengtas 
Vilniaus miesto savivaldy-
bės Šv. Kristoforo kamerinio 
orkestro, taip pat atlikėjų iš 
Estijos ir Latvijos koncertas. 
Renginyje dalyvavo ir prane-
šimus skaitė Lietuvių kilmės 
Jeilio universiteto profesorius, 
Nobelio premijos laureatas 

BALTIJOS ŠALIŲ ŠIMTMEČIO ŠVENTĖJE BOSTONE – PADĖKOS BALTIJOS ŠALIŲ 
BENDRUOMENĖMS UŽ SVARŲ INDĖLĮ PLĖTOJANT TRANSATLANTINIUS RYŠIUS

Robertas Šileris, Baltijos šalių 
ambasadoriai, generaliniai ir 
garbės konsulai JAV.

Sveikinimą šventės da-
lyviams atsiuntė Lietuvos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
bei Estijos ir Latvijos valsty-
bių vadovai. Lietuvos am-
basadorius JAV Rolandas 
Kriščiūnas sveikindamas su-
sirinkusius svečius pasidžiau-
gė ilgamete JAV lietuvių, 
latvių ir estų bendruomenės 
veikla, palinkėjo sėkmingų 
darbų ir toliau puoselėjant 
Baltijos šalių diasporos tra-
dicijas. Ambasadorius dė-
kojo lietuvių, latvių ir estų 
bendruomenėms už įgyven-
dintas iniciatyvas ir nuoširdų 
bendradarbiavimą pažymint 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių 100-mečio jubiliejų 
ir Baltijos šalių vardo garsini-
mą Jungtinėse Valstijose.

Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinio orkestro, taip pat atlikėjų iš Estijos ir Latvijos 
koncertas.                                                                                                                                   LR URM

Kalbėdamas apie Baltijos 
šalių ir JAV santykius, R. 
Kriščiūnas pabrėžė diasporos 
bendruomenių indėlį į šių san-
tykių puoselėjimą, stiprinimą 
ir Amerikoje gyvenančių lie-
tuvių, latvių ir estų svarų žodį, 
kuris visada yra girdimas JAV 
administracijos, senatorių ir 
kongresmenų. Ambasadorius 
akcentavo Baltijos šalių ir 
JAV strateginės partnerystės 
ir transatlantinių ryšių svarbą 
užtikrinant Baltijos regiono 
saugumą, pabrėžė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tikslą plėsti 
bendradarbiavimą su JAV 
ekonomikos srityje. Renginio 
metu vykusios diskusijos metu 
R. Kriščiūnas pristatė verslo 
ir investavimo Lietuvoje gali-
mybes, ekonominio saugumo 
aktualijas, gyvybės mokslų ir 
finansinių technologijų sekto-
rių plėtrą.

Bostone ir visoje Naujosios 
Anglijos apygardoje veikia la-
bai aktyvi ilgametes tradicijas 
turinti lietuvių bendruomenė. 
Pirmieji diasporos atstovai iš 
Lietuvos į Bostoną atvyko dar 
19 amžiaus pabaigoje. Pokario 
metu lietuviai būtent Bostone 
išleido pirmąją pasaulyje lie-
tuvišką enciklopediją. 1953 – 
1966 metais išleistas 37 tomų 
leidinys - pirmoji ir iki pat šiol 
didžiausia lietuviška enciklo-
pedija. Naujosios Anglijos 
lietuviai atliko milžinišką dar-
bą, nes Lietuva tuo metu buvo 
okupuota ir jokio valdžios 
finansavimo enciklopedijai 
nebuvo. Šiuo metu Naujojoje 
Anglijoje veikia dvi lituanis-
tinės mokyklos, Bostone savo 

ganytojišką veiklą vykdo Šv. 
Petro lietuviška parapija. JAV 
lietuvių bendruomenę iš viso 
jungia 10 apygardų ir 50 apy-
linkių, veikiančių 27 valstijose 
ir sostinėje Vašingtone.

Pirmą kartą surengtą ben-
drą Baltijos šalių nepriklau-
somybių renginį Jungtinėse 
Valstijose parėmė JAV lietu-
vių bendruomenė, Lietuvių 
Fondas, The Baltic American 
Society of New England ir 
kitos organizacijos bei pri-
vatūs rėmėjai. Šv. Kristoforo 
kamerinio orkestro atvykimą į 
Baltijos šalių šimtmečio šven-
tę finansavo Lietuvos kultūros 
taryba. 

Lietuvos Respublikos am-
basados JAV informacija

Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas.                LR URM

Styginių kvarteto „Mettis” ir 
G. Aleknos koncertas Niujorke 
tapo vienu paskutinių Lietuvos 
šimtmečiui skirtų akordų.

Gruodžio 5 d. Lietuvos 

LIETUVOS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 
SKIRTAS KONCERTAS NIUJORKE

Respublikos Generalinio kon-
sulato Niujorke organizuotas 
styginių kvarteto „Mettis” ir 
pianisto Gabrieliaus Aleknos 
koncertas Niujorko Kaufmano 

Po styginių kvarteto „Mettis” ir G. Aleknos koncerto Niujorke.                                              LR URM

muzikos centro Merkino kon-
certų salėje publikai įsiminė 
lietuvių kompozitorių kūry-
ba ir tapo vienu paskutinių 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui skirtų akordų.

Niujorke gyvenantis pia-
nistas, garsiosios Džiulijardo 

muzikos mokyklos absolventas 
G. Alekna puikiai žinomas ne 
tik Lietuvos, bet ir Niujorko 
klasikinės muzikos gerbėjams 
ir keturių jaunų ambicingų atli-
kėjų Kosto Tumoso (smuikas), 
Bernardo Petrausko (smuikas), 
Karolio Rudoko (altas), Roko 
Vaitkevičiaus (violončelė) kvar-
tetas pirmą kartą susijungė 
bendram Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui skirtam 
koncertui.

Pripažintas vienu perspek-
tyviausių kamerinės muzikos 
kolektyvų Lietuvoje kvarteto 
„Mettis” ir G. Aleknos koncer-
to klausytojus ypatingai sudo-
mino lietuvių kompozitorių M. 
K. Čiurlionio ir R. Merkelio 
muzika. Atlikėjai sulaukė ne 
vieno susižavėjimo šūksnio.

Lietuvos valstybės atkūri-
mo šimtmečiui skirto koncerto 
partneriai – Lietuvos kultūros 
institutas, Lietuvos kultūros 
taryba, Lietuvos kultūros atašė 
JAV ir LR generalinis konsu-
latas Niujorke.

LR generalinis konsulatas 
Niujorke informacija

DIDŽIAUSIAS 
LIETUVOJE RASTAS 

LOBIS 
Šilalės Vlado Statkevičiaus 

muziejuje apsilankė unikali 
paroda, trukusi vos keturias 
valandas, vėliau eksponatai grį-
žo atgal į fondus. Eksponuota 
dalis aukso lobio, rasto Šilalės 
krašte prieš daugiau kaip 90 
metų. Kaune nacionalinia-
me Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio muziejuje saugomas 
lobis – didžiausias kada nors 
rastas Lietuvoje. Jis visuome-
nei pristatytas pirmą kartą.

Lobis – apie 300 auksinių 
monetų, nuo 1497 iki 1662 
metų kaldintų Olandijoje, 
Vokietijoje ir kitose Europos 
šalyse. Taip pat sidabriniai 
šaukštai, grandinė, auksi-
niai baroko stiliaus žiedai 
su smaragdais ir rubinais. 
Juos 1926 metų rudenį išarė 
Nasvytalių kaimo ūkininkas 
Stasys Radžius. 

Spėjama, kad lobis paslėp-
tas XVII amžiaus pabaigoje, 
tačiau kas jo savininkas, ne-
aišku.                               LRT
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Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijoje 
lapkričio 30 d. lankėsi lietuvių 
kilmės JAV jūrų pėstininkas 
plk. D. Novickis. Jis susitiko 
su kariūnais, pasidalijo savo 
tarnybos patirtimi, papasako-
jo apie karininko profesiją, 
kokiomis savybėmis turi pasi-
žymėti karininkas lyderis, kuo 
turėtų vadovautis, formuoda-
mas savo komandą.

JAV ir Lietuva
Apkeliavęs pusę pasaulio, 

dalyvavęs daugybėje tarptau-
tinių operacijų, dabar jau į 
atsargą išėjęs plk. D. ovickis 
papasakojo savo gyvenimo ir 

LIETUVIŲ KILMĖS JAV KARININKO PATARIMAI  
KARO AKADEMIJOS KARIŪNAMS

šeimos istoriją.
Gimęs i r  užaugęs  už 

vandenyno, bet jau porą 
metų Lietuvoje gyvenantis 
Amerikos lietuvis apie tėvų 
gimtinę kalbėjo tik gražiau-
siais žodžiais. „Kiekviena 
diena čia būnant man yra kaip 
dovana, – sakė pulkininkas ir 
su didžiausia pagarba tvirtino 
esąs Lietuvos patriotas. – 
Visada žinojome, kad esame 
lietuviai. Žinoma, tik būdami 
vyresni vis aiškiau tai suvo-
kiame ir vis labiau vertiname. 
Didžiuojuosi lietuvių tauta ir 
jos kova dėl nepriklausomy-
bės.”

Susitikimo pradžioje primi-
nęs JAV prezidento Džordžo 
Volkerio Bušo žodžius, kad 
„kiekvienas ,  pas i r inkęs 
Lietuvą savo priešu, taps 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
priešu”, Amerikos lietuvis 
tvirtino, kad Lietuva įrodė, jog 
ji, nors ir maža, nėra silpna ir 
nežinoma: „JAV žmonės yra 
girdėję apie Lietuvą ir žino 
jos istoriją. Nė vienoje JAV 
mokykloje nebuvo žemėlapio, 
kuriame Lietuva būtų pažymė-
ta raudonai ir su užrašu USSR. 
Visur Lietuva buvo matoma 
kaip atskira valstybė.”

Karininko tarnybos 
pradžia

Pasakodamas apie troškimą 
tarnauti JAV jūrų pėstininkų 
(angl. US Marines) pajėgose, 
plk. D. Novickis minėjo, kad 
apie tai svajojo nuo 6 metų ir 
kad kariuomenė visada jam 
patiko.

„Tarnyba kariuomenėje yra 
ne darbas, o pašaukimas, kuris 
ir yra svarbiausia kario moty-
vacija, neleidžianti suabejoti 
savo pasirinkimu, – aiškino 
karininkas, prisipažinęs, kad 
jam niekada ir nekilo abejonių 
dėl profesijos pasirinkimo. – 
Aš žinojau, ką noriu daryti. 
Tarnauti kariuomenėje reiškė 
padėkoti valstybei už laisvę 
ir nepriklausomybę. Todėl 
kiekvieną dieną aš džiaugiausi 
savo profesija.”

Amerikos lietuvis, kalbė-
damas apie profesinio kelio 
pasirinkimą, prisiminė savo 
senelį, Lietuvos kariuomenės 
pulkininką leitenantą Antaną 

Lietuvių kilmės JAV jūrų pėstininkų plk. Darius Novickis. LR KAM / 
I. Gataveckienės nuotr.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnė 
Vytautė Kupčiūnaitė pasakoja apie susistikimą su lietuvių kilmės 
JAV jūrų pėstininku plk. Dariumi Novickiu.

Novickį, iš kurio galėjo pavel-
dėti šį potraukį.

Kokios karininko vertybės 
yra svarbiausios?

Pulkininkas, kreipdamasis 
į karūnus, pabrėžė, kad kie-
kvienam vadui labai svarbi 
garbė, kuri, be abejo, turi būti 
užsitarnauta.

„Vadas negali „slėptis” už 
laipsnio. Juo gali būti žmogus, 
kuriuo kariai visiškai ir be 
išlygų pasitiki, – aiškino pul-
kininkas. – Jeigu žmonės, ku-
riems tu vadovauji, turi kažką 
padaryti, tai ir tu tą patį darai. 
Tampi pavyzdžiu savo ka-
riams, – sakė plk. D. Novickis 
ir kaip geriausią vado pavyzdį 
paminėjo dabartinį JAV gy-
nybos sekretorių Jamesą N. 
Mattisą: „Jis mums buvo pats 
geriausias vadas – paskui jį 
visi kariai sekė ir jo klausė. 
Tai pats geriausias pavyzdys 
mums visiems. Jis buvo griež-
tas, bet rūpinosi mumis.”

Pulkininkas išskyrė ir kitas 
svarbias karininko vertybes, 
kuriomis jis turi vadovautis 
kiekvieną dieną. Tai nuošir-
dumas ir disciplina. Kartu 
jis su šypsena pridūrė, kad 
kiekvienas karys būtinai turi 
turėti humoro jausmą.
Santykiai su kolegomis

Pasak plk. D. Novickio, ka-
riuomenėje labai svarbūs kari-
ninko ir puskarininkio santykiai. 
Jeigu šie kariai sutaria, būriui 
jokia operacija nėra baisi. „Jūs, 
visai neseniai perkopę 20 metų, 
pradedate vadovauti būriui. O 
tame būryje yra vyr. seržantas, 
kuris jau 20 metų jame tarnauja. 
Ir jis žino savo vietą. Klausykite 
jo, nes jis ne įsakinėja, o pataria 
ir pataria, turėdamas daug dau-

giau patirties ir žinių, – aiškino 
pulkininkas. – Karininkas yra 
perskaitęs begalę knygų, o būrio 
puskarininkis visus dalykus, ap-
rašytus jose, yra matęs realiomis 
sąlygomis. Todėl šių laipsnių 
kariams bendrauti tiesiog pri-
valoma.”

„Pažinkit žmones, kurie yra 
jūsų komanda. Atminkit, kad 
kiekvienas iš jų nėra įrankis, 
o pirmiausia žmogus”, – pa-
tarė jūrų pėstininkas plk. D. 
Novickis.

Kariūnų įspūdžiai
Lietuvos karo akademijos 

kariūnai buvo dėkingi, kaip 
sakė, už nepaprastą galimybę 
paklausyti tokio įdomaus žmo-
gaus. Susitikimo su pulkininku 
įspūdžiais pasidalijo Žalgirio 
mūšio kuopos (I kurso) kariū-
nė Rūta Visockytė: „Pasipuošę 
paradinėmis uniformomis 
eidami į susitikimą galvojome, 
kad mūsų laukia sudėtinga ir 
rimta paskaita. Tačiau jau po 
pirmųjų sakinių supratome, 
kad bus pozityvus, įdomus 
karininko, norinčio pasidalyti 
savo gyvenimiška patirtimi su 
jaunimu, pasakojimas, – sakė 
kariūnė. – Rimtai, o kartais 
ir šmaikščiai atsakydamas į 
klausimus, Amerikos lietuvis 
įpynė savo asmeninio gyveni-
mo detalių, stengėsi nušviesti 
dominančius aspektus. Dažnai 
mums instruktoriai priminda-
vo, kad esame rengiami pagal 
amerikietiškas lyderystės ir 
vadovavimo doktrinas, o šio 
susitikimo metu patys pama-
tėme šių doktrinų mokyklų 
atstovą, kuris visose savo 
gyvenimo srityse laikosi JAV 
jūrų pėstininkų principų ir juos 
gina.”                       LR KAM

Gruodžio 17 dieną septynių 
mėnesių turą per JAV miestus 
baigė žymaus  lietuvių meni-
ninko Ray Bartkaus aliuminio 
ir šviesos instaliacija „Sodai”. 
Šį Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui skirtą meno kūrinį 
niujorkiečiai ir miesto svečiai 
galės apžiūrėti iki sausio 4 d. 
Niujorke Federalinių rūmų 
memorialiniame muzieju-
je, įsikūrusiame garsiajame 
Volstryto rajone.

Menininkas Ray Bartkus 
sakė jaučiąs palengvėjimą, kad 
instaliacijos „Sodai” kelionė 
per JAV miestus pasiekė pasku-
tinę stotelę. „Retai kada rodau 
tą patį darbą vis kitose vietose, 
tad man buvo įdomi patirtis, 
– prieš instaliacijos atidarymą 
Niujorke Federaliniuose rū-
muose (Federal Hall National 
Memorial) sakė R. Bartkus. 
– Jaučiuosi panašiai kaip mu-
zikantas – kai turi surengti 
koncertus įvairiuose miestuose. 
Tad ištinka toks deja vu jaus-
mas – tos pačios dainos atlieka-
mos vis kitai auditorijai”.

Instaliacija „Sodai” skirta 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui paminėti ir per 
meno kūrinį pristatyti mūsų 
šalį amerikiečiams. Savo ins-
taliacijai R. Bartkus ieškojo 
tradicinės meno formos, kurią 
galėtų moderniai interpretuoti. 
„Tyrinėjau įvarius lietuvių 
tautinius raštus ir ornamentus, 
tačiau galų gale apsistojau ties 
sodais. Jie yra abstraktūs, juos 
galima nesunkiai didinti. Be 
to, yra mobilūs”,  – pasakojo 
menininkas. Instaliacijai su-
kurti panaudoti aliuminio stry-
pai ir LED lempučių juostos.

Per septynis šių metų mė-
nesius instaliacija „Sodai” 
p r i s t a t y t a  s k i r t i n g u o s e 
JAV miestuose: istorinėje 
Vašingtono traukinių stotyje, 
Čikagos viešojoje biblioteko-
je, Filadelfijos meno centre 
„Kimmel” ir Jungtinių Tautų 
būstinėje Niujorke. Paskutine 
instaliacijos stotele tapo 
Niujorko Federalinių rūmų 
memorialinis muziejus, esantis 
šalia kito žymaus Volstryto 

pastato – Niujorko vertybių 
popierių biržos. Federalinių 
rūmų memorialinis muziejus 
Amerikai yra ypatinga vieta, 
nes čia 1789 metais prisie-
kė pirmasis JAV prezidentas 
George’as Washingtonas.

I n s t a l i a c i j ą  „ S o d a i ” 
Federalinių rūmų memoria-
liniame muziejuje atidariusi 
laikinai Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulo pareigas 
einanti Gitana Skripkaitė savo 
sveikinimo žodyje pažymėjo, 
kad „Sodai” sujungia seną-
sias tradicijas ir technologijas, 
simbolizuoja praėjusį Lietuvos 
šimtmetį ir naujo modernaus 
šimtmečio pradžią. „JAV ku-
riančio lietuvių menininko R. 
Bartkaus kūryba yra pavyzdys, 
kaip menas tarsi tiltas sujun-
gia šalis ir stiprina dvišalius 
kultūrinius ryšius”, – sakė G. 
Skripkaitė.

Renginio muzikinę progra-
mą atliko Niujorke gyvenanti 
lietuvių džiazo dainininkė 
Simona Minns, kuri lietu-
viško tautinio instrumento – 

kanklių – skambesį dažnai 
pina su džiazo elementais. 
„Pasirinkau atlikti dvi dainas 
– vieną Leonardo Coheno 
„Hallelujah”, nes jo seneliai 
kilę iš Lietuvos, o kitą – lietu-
višką sutartinę „Turėja Liepa”. 
Šią sutartinę interpretavau 
įpindama džiazo elementų. 
Norėjau pateikti  tradicinę mu-
ziką moderniai, taip pat kaip 
Ray Bartkus „Sodus”, – sakė 
džiazo dainininkė.

Į „Sodų” atidarymo cere-
moniją atvyko Niujorko meno 
atstovai, vietos verslininkai, 
šiame mieste reziduojantys 

diplomatai, JAV lietuvių ben-
druomenės nariai.

Federalinių rūmų memo-
rialinis muziejus yra viena 
lankomiausių Niujorko isto-
rinių vietų. Tad tikimasi, kad 
nuo gruodžio 17 d. iki 2019 
m. sausio 4 d. R. Bartkaus 
instaliaciją pamatys mažiau-
siai 6 tūkstančiai žmonių. Po 
to „Sodai” trumpam nutūps 
Baltimorės tarptautiniame oro 
uoste, iš kur iškeliaus į Lietuvą 
ir taps naujojo modernaus 
meno muziejaus MO Vilniuje 
nuolatinės ekspozicijos dalimi.

Deimantė Vitkutė

PASKUTINĖ R. BARTKAUS LIETUVIŠKŲ „SODŲ” STOTELĖ – 
ŽYMIAUSIAS NIUJORKO MEMORIALINIS MUZIEJUS

Deimantės Vitkutės nuotr.
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

R.Domanskis,
Western Springs, IL .........500
A.Markevičius,
Santa Monica, CA ...........105
G. Macys,
Cleveland, OH .................100
B.Pautienis,
Richmond Hts., OH...........75
G.Taoras,
Westlake, OH ....................75
A.Karasa,
New Oxford, PA ................65
A.Bacevice,
Avon Lake, OH .................45
D.Macernis,
Chicago, IL ........................45
S.Dimas,
Middle Vill, NY ................30
S.Lee,
Seminole, FL .....................30
D.Jakas,
Blue Bell, PA .....................25
V.Remėza,
Manhasset, NY ..................22
N.Brazenas,
Sparkkill, NY ....................20
S.Juodvalkis,
Euclid, OH ........................20
O. Stankunas,
Palm Bch. Gardens, FL .....20
G.Karsokas.
Cleveland, OH ...................15
T.Kasiuba,
Brooklyn, NY ....................10
I.Meilienė,
Tinley Park, IL ..................10
T.Zickus, 
Phoenix, AZ ......................10
VButkus,
Euclid, OH ..........................5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

2019 M. RENGINIŲ KALENDORIUS

NUOMONĖ

KOVO 31 d., sekmadienį, Exultate choro renginys: „Gavėnios 
apmąstymai ir giesmės”.                                      „Dirvos” inf.

Daug metų Klivlando, 
Ohajus, lietuvių bendruome-
nė buvo turtinga organizaci-
jų. Buvo du bendruomenės 
skyriai, du šaulių, vienas 
ramovės skyrius, du bažnyti-
niai chorai, lietuvių tautinio 
meno „Čiurlionio” ansam-
blis, operos solistė Aldona 
Stempužienė, dvi teatro gru-
pės, Klivlando vyrų oktetas, 
tautinių šokių ansamblis 
„Grandinėlė”, keletas chorų, 
Amerikos lietuvių sąjungos 
skyrius, Klivlando „Budžiai”, 
skautų ir skaučių tuntai, jūros 
skautai,  LST Korp! Neo 
Lituania, ateitininkai, kitos 
jaunimo organizcijos, veikė 
dvi šeštadieninės mokyklos. 
Šioms organizacijoms rū-
pestingai vadovavo suma-
nūs, pasišventę asmenys, jų 
renginiai pritraukdavo daug 
lankytojų. Laikui bėgant 
tie gabūs vadovai iškelia-
vo amžinybėn, organizacijų 
narių skaičius sumažėjo ir, 
kadangi vadovavimo vadelės 
nebuvo skubiai perduotos 
kitiems pasišventėliams, kai 
kurių organizacijų veikla 
greit visiškai sustojo. Toks 
paaiškinimas būtų priimtinas, 
tačiau jis prieštarautų faktui, 
kad, pradedant 1991 metais, 
daug jaunų lietuvių, ieško-
dami geresnio gyvenimo, 
paliko Lietuvą ir išsisklaidė 
po pasaulį. Daug jų apsigy-
veno JAV, ir buvo manoma, 
kad jie, įsilieję į lietuvių 
organizacijas, jas atgaivins. 
Nors jų minimalaus atėjimo 
į išeivijos lietuvių organiza-

AR VILTIES DAR YRA?
cijas negalima ignaruoti, jų 
galvosena, kiek tai susiję su 
lietuviška kultūra, tautišku-
mu ar religija, yra skirtinga 
– jiems tos sąvokas, atrodo, 
tėra mitas. Jų įsitikinimai 
yra gerbtini, bet jie labai nu-
tolę nuo lietuviškos veiklos. 
Apgailėtina mūsų organiza-
cijų būklė turi būti atgaivinta 
naudojant ne senas, įkyrėju-
sias programas, bet naujas, 
šiuolaikines idėjas – kad 
jų renginiai vėl pripildytų 
sales. Šiuo metu kai kurios 
organizacijos (įkaitant ir fi-
nansinę paramą teikiančias?) 
nesugeba suburti, suvieny-
ti visų Klivlando išeivijos 
lietuvių. Anksčiau šias par-
eigas atlikdavo Amerikos 
Lietuvių Taryba (Klivlando, 
OH, skyrius) kartu su LB 
(Klivlando skyrius). Kadangi 
ALT jau nėra, ši našta gula 
ant Klivlando lietuvių ben-
druomenės vadovybės pe-
čių. Tai didelis iššūkis, ku-
ris reikalauja pokyčių: LB 
Klivlando, Ohajus, valdyba 
savo renginius ar progra-
mas bei jų datas privalėtų iš 
anksto skelbti per radiją, in-
ternetą, parapijos biuletenį ir 
laikraštį, švenčių prelegentai 
turėtų būti gerai susipažinę 
su renginio tikslu, kad savo 
nesibaigiančiomis kalbomis 
neužmigdytų klausytojų, o 
renginio pranešėjai turėtų 
būti dvikalbiai, nenukryps-
tantys nuo šventės reikšmės. 
Ar dar yra tikimybės, kad 
toks stebuklas įvyks?

Algirdas V. Matulionis

ĮTEIK MAN DOVANŲ

Stacy Lee

Įteik man dovanų geltonų kačpėdėlių puokštę, 
kad ji primintų tėviškės takus,
Dzūkijos vasaras, margom gėlėm nusėtas, 
ir vyturėlio giesmę rytmečio danguj.

Nupink man vėrinį iš raudonų šermukšnių, 
kad laikas negesintų ilgesio širdy 
laukų ražienoms ūkanotą rudenį 
ir kiemo jazminui ties šuliniu senu.

Pasek man pasaką apie žiemužę baltą, 
kur aukso žuvys miega po ledu, 
kad gimtą kalbą, kaip vaikystės atgarsį, 
kaip brangų deimantą išsaugočiau svetur.

Palaiminki mane žiedais pavasario, 
kad atminty išliktum amžinai 
su motinos malda, karšta lig ašarų, 
su pakelėj svyruojančiais beržais…

Užbaigiant ypatingus – 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio – metus Lietuvos 
Respublikos generalinis kon-
sulatas Los Andžele JAV 
Vakarų pakrantės lietuvius 
pakvietė dalyvauti „Šimtmečio 
ambasadoriaus” konkurse ir iš-
rinkti labiausiai Lietuvą 2018 

PASKELBTI KONKURSO „ŠIMTMEČIO 
AMBASADORIUS” NUGALĖTOJAI so rėmėjų įsteigtas 1000 JAV 

dolerių prizas atiteko Nidai 
Paplauskaitei – Variakojienei, 
kuri su savo šeima aktyviai 
dalyvavo skautų veikloje ir 
šventė Lietuvos bei skautijos 
šimtmetį. Laimėtą prizą N. 
Paplauskaitė - Variakojienė 
skyrė nepagydoma liga -  šoni-
ne amiotrofine skleroze (angl. 

ALS) - sergančiam skautui. 
„Man svarbus ne piniginis 
prizas, o tai, kad būtent mes, 
skautai, tarnaujantys Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, iškovojo-
me Šimtmečio ambasadoriaus 
vardą. Piniginį prizą noriu 
atiduoti mūsų broliui skautui 
ps. v. Richardui Reivydui, 
kuris serga nepagydoma ALS 
liga. Prisidėdami norime pa-
dėti ir išreikšti paramą jam ir 
jo šeimai, kuri irgi priklauso 
mūsų skautiškai šeimai”, - po 
apdovanojimų sakė s. fil. Nida 
Paplauskaitė -Variakojienė, 
Ramiojo Vandenyno Rajono 
adjutantė.

Antrąją vietą iškovo-
jo Eglė, Gida ir Eduardas 
Urbonai, šimtmečio proga su 
Lietuvos vėliavomis kopę į 
Elbruso viršūnę Kaukazo kal-
nuose. Šiam žygiui ne vieną 
mėnesį besitreniravusi Eglė 
Urbonaitė teigė, kad idėja 
užkopti į aukščiausią Rusijos 
ir visos Europos viršūnę kilo 
po to, kai prieš metus, įvei-
kus snieguotą Kilimandžarą 
Tanzanijoje, iš generalinio 
konsulato Los Andžele gavo 

vėliavą, tapusią įpareigojimu 
kopti ir trispalvę užkelti į dar 
aukštesnę viršukalnę. 

Trečiąja vieta džiaugėsi 
Rima Stanelytė Jarušauskienė, 
kuri stengėsi, kad Vakarų pa-
krantės lietuviai susipažintų 
su drožiniais, tradiciniu lietu-
višku menu ir amatu, organi-
zavo tautodailininko Albino 
Šileikos parodą bei dirbtuves.

 „Didžiuojamės Vakarų 
pakrantės lietuviais, Lietuvą 
garsinančiais labai įdomiomis, 
originaliomis, nuoširdžiomis 
veiklomis ir įgyvendintomis 
idėjomis. Konkursas rodo, 
kiek daug bendruomenių, ak-
tyvių šeimų ir entuziastų, kurie 
mažais ir dideliais darbais 
savanoriškai išreiškia meilę 
Lietuvai”, - teigė generalinis 
konsulas Darius Gaidys.

„Šimtmečio ambasado-
riaus” konkurse dalyvavo 36 
iniciatyvos. Atiduoti savo 
balsą visi norintys galėjo tin-
klaraštyje „Vakarų vėjai”. 
Bendrai iniciatyvos surinko 
daugiau kaip 3500 balsų iš 19 
šalių.                        LR URM

metais garsinusias iniciatyvas. 
Gruodžio 16 dieną labdarin-
gos organizacijos „Lietuvos 
Dukterys” Kūčių renginyje 
buvo paskelbtos iniciatyvos, 
viešame balsavime sulauku-
sios daugiausiai palaikymo.

Šimtmečio ambasadorės 
vardas ir pagrindinis konkur-

Šimtmečio ambasadorės vardas ir pagrindinis konkurso rėmėjų įsteigtas 1000 JAV dolerių prizas 
atiteko Nidai Paplauskaitei – Variakojienei, kuri su savo šeima aktyviai dalyvavo skautų veikloje ir 
šventė Lietuvos bei skautijos šimtmetį.                                                                                      LR URM
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Šiemet Europos čempionu 
tapęs ir „Deimantinėje lygoje” 
antras buvęs 27-erių metų A. 
Gudžius „Metų sportininko” 
nominacijoje triumfavo antrus 
metus iš eilės.

„Laimėjau pasaulio čem-
pionatą per du centimetrus, 
Europos – per 20 cm ir pasku-
tiniu bandymu. Šie titulai, kaip 
ir šis apdovanojimas – dėl jų 
stengiesi, bet to nesuplanuo-
si. To neįmanoma pasiekti be 
komandos. Mano artimiausia 
komanda – treneris Vaclovas ir 
kineziterapeutas Tomas. Ačiū 
jiems, kad padėjo iškovoti tas 
pergales. Žiūrėdamas filmą apie 
LTOK 30-metį supratau, kiek 
dėl sportininkų pastangų įdeda 
olimpinis komitetas, lengvosios 
atletikos federacija, kiek jie turi 
sudėlioti ir sustyguoti. Ačiū už 
tas pastangas, kad mes kaip 
sportininkai galėtume pridėti 
tuos du centimetrus, kurių reikia 
pergalei. Dėkoju savo šeimai, be 
kurių supratingumo būtų nelen-
gva - savo žmonai Dovilei, kuri 
laiko tris su puse namo kampo, 
ir vaikams, kurie suvokia, kad 
tėtis išeina ne bet kur, o garsinti 
Lietuvos vardą. Tikiuosi būti 
pavyzdžiu ateities kartoms, kad 
ne apdovanojimai svarbiausia, 
o tai ką kartu su komanda da-
rome dėl Lietuvos”, – kalbėjo 
A. Gudžius.

Į geriausio metų sportininko 
titulą taip pat pretendavo plau-
kikas Danas Rapšys, baidari-
ninkas Artūras Seja, irkluotojas 
Mindaugas Griškonis ir sunkia-
atletis Žygimantas Stanulis

„Metų sportininke” pripa-
žinta 21-erių metų plaukikė 
Rūta Meilutytė, Europos čem-
pionate iškovojusi sidabro me-
dalį 100 m krūtine distancijoje. 
Sportininkė apdovanojimų cere-
monijoje nedalyvavo, tad prizą 
už ją atsiėmė močiutė Aldona 
Meilutienė.

R. Meilutytė geriausia 
Lietuvos sportininke išrinkta jau 
ketvirtąjį kartą. Prieš tai šį prizą 
ji laimėjo 2012, 2013 ir 2014 
metais. Tapti geriausia sporti-
ninke pretendavo ieties metikė 
Liveta Jasiūnaitė ir treko dvi-
ratininkė Simona Krupeckaitė.

„Metų vyrų komandos” 
titulą antrus metus iš eilės iš-
kovojo Europos vicečempionė 
irklavimo porinės keturvietės 
įgula - Aurimas Adomavičius, 
R o l a n d a s  M a š č i n s k a s , 
Saulius Ritteris ir Dovydas 
Nemeravičius.

Irkluotojai kovoje dėl geriau-
sios metų komandos vardo įvei-
kė 4x100 m kombinuoto plauki-
mo estafetės komandą (Danas 
Rapšys, Andrius Šidlauskas, 
Deividas Margevičius, Simonas 
Bilis), Lietuvos ledo ritulio 
rinktinę bei dvivietę baidarę 
irkluojančius Andrių Olijniką 
ir Ričardą Nekriošių.

GERIAUSIAIS LIETUVOS 2018 METŲ SPORTININKAIS IŠRINKTI 
DISKO METIKAS ANDRIUS GUDŽIUS IR PLAUKIKĖ RŪTA MEILUTYTĖ

„Metų moterų komanda” 
tapo porinę dvivietę irkluo-
jančios Milda Valčiukaitė ir 
Ieva Adomavičiūtė. Irkluotojos 
šiemet iškovojo auksą pasau-
lio čempionate Bulgarijoje. 
Sportininkių duetas šį apdova-
nojimą taip pat laimėjo antrus 
metus iš eilės.

Šioje kategorijoje taip pat 
buvo nominuotos Europos snie-
go tinklinio čempionės Monika 
Povilaitytė ir Ieva Dumbauskaitė 
bei treko dviratininkių duetas - 
Simona Krupeckaitė ir Miglė 
Marozaitė.

„Metų treneriu” išrinktas 
A. Gudžių į pergales vedantis 
Vaclovas Kidykas.

Į šį titulą taip pat preten-
davo Mykolas Masilionis, 
Romualdas Petrukanecas ir 
Dmitrijus Leopoldas.

„Metų trenerės” prizas ati-
teko Dano Rapšio trenerei Inai 
Paipelienei. Kadangi trenerė 
negalėjo atvykti į ceremoniją, 
prizą už ją atsiėmė auklėtinis.

I. Paipalienė geriausios 
trenerės rinkimuose aplenkė 
Teresę Nekrošaitę, Nijolę Vytę 
ir Tatjaną Krasauskienę.

„Metų proveržiu” pripa-
žintas baidarininkas Artūras 
Seja. Pasaulio čempionate 
Portugalijoje jis vienviečių 
baidarių 200 m distancijoje 
iškovojo sidabrą. Jaunimo (iki 
23 metų) pasaulio čempionu ir 
Europos vicečempionu tapęs A. 
Seja Senojo žemyno pirmeny-
bėse Belgrade laimėjo sidabrą.

Šioje kategorijoje taip pat 
buvo nominuoti bėgikė Agnė 
Šerkšnienė, ieties metikė L. 
Jasiūnaitė, biatlonininkas 
Tomas Kaukėnas, plaukikės 
Agnė Šeleikaitė ir Kotryna 
Teterevkova bei bėgikas Simas 
Bertašius.

Populiariausiu metų sporti-
ninku visuomenė išrinko bok-
sininką Egidijų Kavaliauską. 
Sportininkas balsavime surinko 
daugiau nei 7200 balsų ir pa-

skutinėmis balsavimo dienomis 
už nugaros paliko krepšininką 
Domantą Sabonį. Trečiąją vietą 
užėmė plaukikė K. Teterevkova. 
Šioje nominacijoje viską lėmė 
tik visuomenės balsavimas. Iš 
viso rinkimuose atiduota 136 
tūkstančiai balsų.

Apdovanojimas „Už gy-
venimo nuopelnus” Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
30-mečio jubiliejaus proga skir-
tas pirmajam šios organizacijos 
prezidentui Artūrui Poviliūnui.

Renginio metu daugiakovi-
ninkei Austrai Skujytei įteiktas 
2012 metų Londono olimpinių 
žaidynių bronzos medalis.

Nors A. Skujytė Londone 
užėmė penktąją vietą, 2013 
metais dėl draudžiamų prepa-
ratų vartojimo buvo diskvalifi-
kuota ketvirtąją vietą užėmusi 
ukrainietė Liudmila Josipenka, 
o 2016 metais Tarptautinis 
olimpinis komitetas (IOC) ana-
logišką bausmę pritaikė trečiąją 
vietą užėmusiai rusei Tatjanai 
Černovai. Tokiu būdu geriausia 
visų laikų Lietuvos septynkovi-
ninkė prie 2008 metais Pekino 
olimpinėse žaidynėse iškovoto 
sidabro pridėjo ir 2012 metų 
olimpinę bronzą.

Medalį profesionalės karjerą 
jau baigusiai sportininkei įtei-
kė LR Ministras Pirmininkas 
Saulius Skvernelis bei LTOK 
prezidentė ir Tarptautinio olim-
pinio komiteto (IOC) narė Daina 
Gudzinevičiūtė.

„LTeam apdovanojimų” 
ceremonija surengta gruodžio 
20 d. Vilniaus „Compensa” 
koncertų salė-
je. Tai kasme-
tinis geriausių 
Lietuvos spor-
tininkų pager-
bimas. Į ap-
dovanojimus 
pretenduoja 
tik olimpinių 
sporto šakų at-
stovai. ELTA

Geriausių Lietuvos 2018 metų sportininkų pagerbimo šventės akimirka.                                                                             E. Blaževič/LRT nuotr.


